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Overeenstemming over fusieplannen Koepon & CRI

De directies van Koepon Holding BV en Cooperative Recources International (CRI) hebben
overeenstemming bereikt over een gezamenlijk plan om te gaan fuseren. De overeenkomst is nietbindend en onderworpen aan zorgvuldigheidseisen en andere gebruikelijke voorwaarden, waaronder de
ontvangst van vereiste overheids- en andere toestemmingen en goedkeuringen. Ook is de definitieve
overeenkomst afhankelijk van de goedkeuring door zowel de Raad van Commissarissen van Koepon
Holding en de Raad van Commissarissen en leden van CRI. Als dit succesvol is, zijn de organisaties van
plan om de fusie medio 2018 te formaliseren.
Zowel Koepon Holding als CRI zijn, middels Alta Genetics en Genex, wereldwijde leveranciers van
rundergenetica en aanverwante diensten. Daarnaast leveren de dochterondernemingen van Koepon
Holding en CRI, Valley Ag Software en AgSource, management- en informatiesystemen aan
melkveehouders. Koepon Holding en CRI hebben ook andere bedrijven gericht op producten en
diensten voor de agrarische sector. Koepon Holding is een private onderneming en CRI is een coöperatie
in handen van hun boerenleden. De coöperatieve activiteiten van CRI zullen worden gehandhaafd als
onderdeel van de gefuseerde entiteit. Het hoofdkantoor van de nieuwe organisatie zal in Wisconsin
worden gesitueerd.
Over CRI:
CRI (www.crinet.com), een coöperatie met het hoofdkantoor in Shawano, Wisconsin, is wereldleider in
het leveren van excellentie, innovatie en waarde aan leden en klanten. Deze missie verkondigt de
positie van CRI in de agrarische sector en de toewijding aan degenen die verbonden zijn met het land
door productie van plant en dier. CRI bedient leden en klanten via diverse bedrijfssegmenten: AgSource
biedt agrarische tests/proeven en informatie die betekenisvolle data omzetten in innovatieve
oplossingen; GENEX is een leverancier van uitstekende en innovatieve genetica in de veeteelt; en MOFA
GLOBAL ontwikkelt reproductietechnologieën. Innovatie, integriteit, leiderschap, kwaliteit en
rentmeesterschap zijn waarden die bij de werknemers van alle bedrijfssegmenten hoog in het vaandel
staan.
Over Koepon Holding:
Koepon Holding (www.koepon.com), stevig geworteld in de melkveehouderij als eigendom van de
familie Pon, is vandaag een levendige combinatie van ondernemingen met een sterke focus op het
creëren van waarde voor vlees- en melkveebedrijven wereldwijd. Met toonaangevende programma’s
voor genetische vooruitgang en reproductie services (Alta Genetics), inzichtrijke managementsoftware
voor de melkveehouderij (Valley Ag Software) en premium voedingsproducten voor kalveren (SCCL)
heeft Koepon een positieve impact op de prestaties en resultaten van vlees- en zuivelproducenten. Het
bedrijf wordt gedreven door de passie en trots van een wereldwijd team van getalenteerde en
energieke mensen, die zich dagelijks focussen op het creëren van waarde en het leveren van resultaat
voor hun klanten.
Neem voor meer informatie contact op met Cees Hartmans, CEO Koepon Holding via
cees.hartmans@koepon.com of met Keith Heikes, CEO CRI, via kheikes@crinet.com.
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