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Versele-Laga sterker in de VS
Date : 13 september 2016

De
Oost-Vlaamse dierenvoederspecialist Versele-Laga, in handen van de familie Versele, heeft
vorig jaar het Amerikaanse bedrijf Goldenfeast Inc. uit Phoenixvile (Pennsylvania)
overgenomen. Goldenfeast is een gespecialiseerde producent van een selectief premium
aanbod van super food gourmet mengsels, hoofdzakelijk voor tropische vogels. Met de
overname versterkt Versele-Lagha zich in de Verenigde Staten. Sinds 2011 is Versele-Laga
ook actief in de VS met een productie-eenheid voor paardenvoer in Dalton (Georgia).

Versele-Laga, een vierde generatie familiebedrijf, zag zijn groepsomzet vorig jaar stijgen van
584 naar 593 miljoen euro, goed voor een operationele cash flow van 31 miljoen euro. De netto
winst voor de groep steeg van 17 naar 20 miljoen euro. Net als in 2014 werd een bruto dividend
uitgekeerd van 3,5 miljoen euro. Het vermogen van de familie stijgt van 171 naar 189 miljoen
euro.

1/2

De voorbije jaren profileert Versele-Laga zich veel meer als een
specialist in huisdieren daar waar het vroeger ging om klassiek veevoeder. Momenteel is
Versele-Laga actief in 75 landen met fabrieken in België, Hongarije, China en de VS. VerseleLaga groeide wereldwijd uit tot nummer één in duivenvoer, en binnen Europa tot nummer één in
vogelvoer. Die hoogontwikkelde expertise in vogelvoer uit zich onder meer in samenwerkingen
met wetenschappelijke instellingen als Loro Parque Fundación in Tenerife (Spanje) en
befaamde vogelparken als bijvoorbeeld Weltvogelpark Walsrode (Duitsland). Samen
ontwikkelen ze specifieke wetenschappelijk gefundeerde vogelvoeders en supplementen en
werken bovendien mee aan kweekprogramma’s voor bedreigde diersoorten.
Goldenfeast van zijn kant produceert 40 formulaties, hoofdzakelijk premium gourmet mengsels
voor tropische vogels, vervaardigd uit louter natuurlijke ingrediënten, zonder gebruik te maken
van conserveermiddelen, synthetische vitaminen of kleurstoffen, of andere
toevoegingsmiddelen. Afgelopen jaar lanceerde Goldenfeast twee formules voor tuinvogels,
speciaal voor de ervaren vogelliefhebber, om kleurrijke zangvogels in de achtertuin of op het
terras aan te trekken, en dit zonder afval te veroorzaken. Ten slotte biedt Goldenfeast ook voer
aan voor kleine huisdieren met een vacht, zoals konijnen, cavia’s, gerbils, hamsters, enz.
Toekomstprojecten omvatten honden- en kattenvoer, maar die nieuwe producten zullen
ontwikkeld worden in samenwerking met en onder de supervisie van Versele-Laga.
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