
DLF · Ny Østergade 9 · 4000 Roskilde · Postbox 59 · Denmark 

CVR: 62556013 · Tlf: +45 46 33 03 00 · www.dlf.com  

 

 

 

Roskilde, den 22 juni, 2017 

DLF etablerer datterselskab i Sydafrika 

DLF etablerer nu en strategisk alliance med Zaad Holdings Limited, der er markedsleder 
på det sydafrikanske marked inden for græs- og kløverfrø. De to selskaber opretter med 
virkning fra den 1. juli 2017 et joint venture datterselskab, DLF Seeds Ltd., for at sætte 
flere kræfter bag markedsføring og salg af tempererede foder- og plænegræsarter samt 
kløver og lucerne på det afrikanske kontinent.  
 
Målgruppen er primært engroskunder på det sydafrikanske marked. De skal introduceres 
for kvalitetsprodukter og løsninger, der bakkes op af lokale forsøg og produktrådgivning. 
Joint ventureselskabet skal stå for indkøb, forsyning og fakturering. Marketing og 
distribution vil ske som hidtil gennem Zaads distributionskanaler og brands Agricol og K2 
Klein-Karoo Seed Marketing, og DLF vil fortsat betjene sine engroskunder.  
 

Administrerende direktør i DLF, Truels Damsgaard, ser frem til en styrkelse af DLFs 
tilstedeværelse på det afrikanske kontinent:  “Vi glæder os til at udvikle vores 
afrikanske frøforretning i samarbejde med vores partner Zaad, som har en stærk 
position, ikke blot i Sydafrika men også i en række andre afrikanske lande. Vores nye 
joint venture selskab er markedsleder i foder- og plænegræs og har adgang til et meget 
stærkt produktprogram fra både DLF og Zaad.” 
 
Antonie Jacobs, der er CEO i Zaad, glæder sig også til det nye partnerskab: “ Med DLFs 
stærke engagement i foder- og plænegræs får vores nye joint venture adgang til de 
seneste fremskridt fra DLFs globale forædlingsnetværk. Disse kvalitetssorter kan vi 
hjælpe med at bære ud i markedet til foder– og plænegræskunderne gennem vores 
distributionsnetværk.” 
 

Om Zaad: 
Zaad er specialiseret i udsæd og produkter til landbruget og ejer, udvikler, importerer og distribuerer en 
bred vifte af udsæd i Afrika, Europa, Mellemøsten og andre internationale markeder. Markedet for udsæd, 
og særlig frøsegmentet er fortsat attraktivt i Afrika, og Zaad er godt positioneret til at udnytte og drage 
fordel af vækstmulighederne. Zaad og dets datterselskaber distribuerer frø til 28 afrikanske lande via et 
stort netværk af salgskanaler. Zaad har datterselskaber og/eller tilknyttede virksomheder i Sydafrika, 
Mozambique, Zambia, Zimbabwe og Angola. For flere oplysninger, se 
www.agricol.co.za, www.seedmarketing.co.za, www.bakkerbrothers.co.za, www.mayseed.com   

 
Om DLF: 
DLF koncernen er verdens største forædler, producent og eksportør af kløver- og græsfrø. Virksomheden 
er førende inden for sit felt og har en global markedsandel på 25%. Produkterne markedsføres og sælges i 
mere end 80 lande verden over. DLF er førende på planteforædling og biotek inden for græsser, og 10 pct. 
af virksomhedens medarbejdere arbejder med forskning og udvikling. Salget foregår gennem 
koncernselskaber i Danmark, Tyskland, Holland, England, Irland, Frankrig, Tjekkiet, Rusland, Kina, New 
Zealand, Canada, USA og Uruguay. DLF koncernen omsætter årligt for DKK 3,5 mia. og har mere end 800 
medarbejdere. Læs mere på www.dlf.dk  
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