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Occasioneel communiqué

Rosier SA zal haar eigen commerciële activiteiten in Europa gaan beheren

Om beter aan de behoeften van haar klanten tegemoet te komen, kondigt Rosier S.A. vandaag aan dat het
met ingang van 1 mei 2019 haar eigen commerciële organisatie zal opzetten om haar product portfolio
zelfstandig wereldwijd te verkopen en te leveren. Sinds 2015 was Borealis L.A.T de exclusieve distributeur
van Rosier producten binnen Europa. Rosier zal agent blijven voor Borealis L.A.T voor meststoffen voor
markten buiten Europa.

“Door de commerciële activiteiten voor onze producten zelf uit te voeren kunnen we meer focussen op het
beheren van lange termijn relaties met onze klanten en hun specifieke behoeften”, verklaart Willy
Raymaekers, CEO Rosier. “Een belangrijk deel van onze producten zijn specialiteiten, afgestemd of
specifieke segmenten. Dit vereist een verkoopbenadering gebaseerd op toegevoegde waarde en het
opzetten van een doelgerichte commerciële organisatie waardoor we de benodigde ondersteuning kunnen
geven aan onze klanten. Rosier zal doorgaan met haar bestaande meststoffen product portfolio en service
aanbod. Onze nauwe samenwerking met Borealis L.AT blijft bestaan voor activiteiten waarbij er
wederzijdse voordelen zijn zoals in digitale landbouw en de ontwikkeling van de NutriGuide.”

Rosier, die deel uitmaakt van de Borealis groep, zal blijven profiteren van de diensten en de expertise van
haar meerderheidsaandeelhouder.

Borealis L.A.T en Rosier zullen gezamenlijk de overdracht van de contracten organiseren, waarbij de
nieuwe commerciële organisatie van Rosier klaar zal zijn voor de start van het fertilisatie seizoen. Klanten
zullen te zijner tijd gecontacteerd worden voor een soepele overgang van de bedrijfsvoering.

Willy Raymaekers
Chairman and CEO of Rosier Group

Financiële resultaten
•
•
•

Publicatie van de jaarresultaten van 2018: 28 februari 2019
Terbeschikkingstelling van het jaarverslag van 2018: 30 april 2019
Algemene vergadering van 2019: 20 juni om 10 u 30
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