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Agroland preia activitatea fermelor Avicola București sucursala Mihăilești și intră
pe piața ouălor de consum

Agroland Business System SA, lider în retailul agricol, a preluat recent activitatea
platformei Avicola Mihăilești, producător de ouă de consum și pui de o zi, care include 6
ferme, aflate pe o suprafață de 30 ha, în județul Giurgiu, cu un efectiv de peste 200.000
de păsări. Agroland va începe aici producția puilor de o zi pe care îi comercializează în
magazinele din cadrul rețelei, ceea ce îi va permite o integrare pe verticală a activității,
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cu efecte pozitive multiple: creșterea calității produselor, un control mai bun al costurilor
și o îmbunătățire semnificativă a marjelor de profit.

În consecință, compania va renunța treptat la o bună parte din importurile de pui și se
va concentra pe creșterea animalelor la nivel local. Preluarea activelor Avicola Mihăilești
marchează intrarea Agroland pe piața producătorilor de ouă de consum din România,
care se ridica la aproximativ 150-170 milioane de euro, în 2019. Potrivit estimării
Agroland, preluarea activității Avicola Mihăilești va majora cifra de afaceri a companiei
cu circa 3,5 milioane euro în 2021, ceea ce reprezintă 10% din totalul cifrei anuale de
afaceri.

Preluarea fermelor Mihăilești face parte din strategia de dezvoltare a companiei pe
termen mediu și lung, având ca piloni principali extinderea rețelei de magazine, un nou
format al acestora, creșterea gamei de produse comercializate și accesarea pieței de
capital prin listarea la Bursa de Valori București.

Horia Dan Cardoș,
Director General
Agroland Business System S.A.


