HP/JK
den 20. oktober 2017

Udvidelse af produktionen på AKV Langholt
AKV har de sidste 6 år produceret 45-50.000 ton kartoffelmel, som afsættes til papirindustrien og fødevareindustrien. Med et nyt fabriksafsnit til højværdiprodukter, som er under
opførelse, har fabrikken mulighed for at øge den årlige produktion af kartoffelmel, og dette
giver samtidig mulighed for større kartoffelarealer i Nordjylland.
Det er på en generalforsamling den 18. oktober 2017 besluttet at investere i en kapacitetsudvidelse på AKV Langholt, som gennemføres i årene 2018 og 2019. Der vil i den forbindelse
blive udbudt nytegning på 750.000 hkg leveringsret, hvilket svarer til en merproduktion på
ca. 15.000 ton kartoffelmel. Dette medfører en forventet investering på omkring 90 mio.
kr.. De udbudte andele vil i første omgang blive tilbudt de eksisterende andelshavere, som
har forkøbsret frem til 3. november 2017, og herefter kan øvrige jordbrugere købe evt.
resterende andele.
Du inviteres hermed til tegning af nye andele til AKV Langholt iht. til vedlagte brev, og du
inviteres ligeledes til informationsmøde om AKV Langholt og kartoffeldyrkning
Torsdag den 2. november 2017 kl. 09.00 til ca. 11.00 på
Hotel Hjallerup Kro, Søndergade 1, 9320 Hjallerup
Dagsorden:
1. Velkomst v.
2. Orientering om AKV Langholt og udvidelsen
3. Orientering om dyrkning og levering af kartofler

Best.medlem Per Christensen
Direktør Ronnie B. Nielsen
AKV’s Agroafdeling

Mødet er primært baseret på at få afklaret jeres spørgsmål. Skulle du inden mødet have
spørgsmål er du velkommen til at kontakte Henrik Pedersen på e-mail: hp@akv-langholt.dk
eller tlf.: 40 68 62 33. Vi gør opmærksom på, at vi på tidspunktet for afholdelsen af mødet
endnu ikke ved, hvor stor en mængde, der er til rådighed til nye avlere.
Tilmelding til Jytte Koldkjær på e-mail: jk@akv-langhlt.dk eller tlf: 25 34 96 54 senest onsdag den 1. november kl. 09.00.
Der vil inden mødet blive fremsendt yderligere information om AKV og kartoffeldyrkning.
Med venlig hilsen
AKV Langholt
Ronnie B. Nielsen
Direktør
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