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ForFarmers UK kondigt voornemen aan fabriek in Blandford te sluiten 
Productievolume Blandford wordt overgenomen door ForFarmers-fabrieken Exeter en Portbury 

 

ForFarmers UK heeft aangekondigd in het tweede kwartaal van 2019 haar fabriek in 

Blandford te willen sluiten. Dit is in lijn met de doelstelling van ForFarmers UK om de 

supply chain te optimaliseren. Het voervolume dat de fabriek in Blandford momenteel 

produceert, wordt overgeheveld naar de ForFarmers-vestigingen in Exeter en Portbury. 

De vestiging in Blandford zal worden gesloten na afronding van de verplichte 

‘consultation’procedure in de UK, die vandaag begint. 

  

ForFarmers UK heeft 15 productievestigingen (mengvoerfabrieken en ‘blend’fabrieken waar 

grondstoffen gemengd worden). In 2017 kondigde ForFarmers UK de doelstelling aan om de supply 

chain te gaan rationaliseren door bestaande fabrieken te moderniseren, maar ook door te kijken naar 

de spreiding van locaties. Deze rationalisering is onderdeel van het eerder aangekondigde 

kostenbesparingsplan van £ 5 miljoen. Belangrijk onderdeel in dit proces is dat er focus is en blijft op 

het bewaken en verbeteren van de klanttevredenheid door het leveren van voer van consistent goede 

kwaliteit en een uitstekende service.  

In Blandford, een van de oudere fabrieken van ForFarmers UK, zijn aanzienlijke aanpassingen nodig 

om de vestiging te moderniseren en efficiënter te maken. Met de nieuwe fabriek in Exeter en de 

onlangs vernieuwde fabriek in Portbury heeft ForFarmers UK nu de mogelijkheid om de voervolumes 

die in Blandford geproduceerd worden, over te hevelen naar deze locaties.  

 

Optimalisatie van de supply chain 

In Blandford wordt momenteel conventioneel (meng)voer en biologisch voer geproduceerd. Het plan 

is om de productie van conventioneel voer te verhuizen naar de nieuwe fabriek in Exeter en de 

productie van biologische voer naar Portbury. De faciliteiten daar zijn onlangs uitgebreid met extra 

opslagcapaciteit voor grondstoffen voor biologisch voer. Er is een projectteam aangewezen om te 

zorgen voor een rimpelloze overgang. Daarnaast is ForFarmers UK bezig met het moderniseren van 

haar bulkwagen-vloot, met als doel klanten een service van optimale kwaliteit te blijven leveren.  

De beoogde sluiting in Blandford heeft gevolgen voor circa 30 medewerkers. 
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Bedrijfsprofiel 
ForFarmers N.V. is een internationale onderneming die complete en innovatieve voeroplossingen biedt voor de 
veehouderij. Met haar missie ‘For the Future of Farming’ zet ForFarmers zich in voor de continuïteit van het 
boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.  
 
ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De 
onderneming is actief in Nederland, België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en sinds juli 2018 ook in Polen. In 
2017 had ForFarmers 2.325 medewerkers en bedroeg de omzet ruim € 2,2 miljard.  
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TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN 
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en 

liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige beperking, uitspraken 
bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op", ''heeft het plan'', "schat" en woorden met 
een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële 

resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën. Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe 
kunnen leiden dat daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet 

of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen leiden, of daaraan 
kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie, belastingen, rechtspraak en regelgeving, 
schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene 

economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte 
uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte 

uitspraken in dit document betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting 
tot of verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of deze verband 
houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk verplicht is. 
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