
Direktion for
Tulip udpeget

Fusionen mellem Da-
napak, Normeat, JAKA
og Tulip International
A/S er nu godkendt af
alle de folkevalgte for-
samlinger, og der udpe-
get en bestyrelse og en
direktion.

Tulips direktør, Flemming
Linde10v, der er blevet kaldt
den store fusions arkitekt,
blev ordførende direktør med
ansvar for produktion og salg
af skinke- og farsvareproduk-
ter. Han skal dele ledelsen
med Peter Rasztar, tidligere
økonomidirektør i Tulip, nu
direktør for Danapak i Eng-
land. Han far specielt ansvar
for baconproduktionen.

Det er endnu ikke afgjort
hvor hovedsdet for det nye
Tulip International A/S skal

ligge. Arhus er nævnt som en
god by med flere af landbru-
gets andre store organisatio-
ner og virksomheder.

Det bliver en af den nye di-
rektions første store beslut-
ninger.

Bestyrelsen er også delvist
udpeget. Den skal bestå af 12
mand, og Tulip ma udpege de
tre. Det er blevet formanden
Bent Claudi Lassen og besty-
relsesmedlem Peter Bramsen.

Uafhængig af egen bestyrelse
har Tulip valgt direktør Jens
Bigum, MD Foods. De øvrige
slagterier har valgt gårdejer
Rasmue Juhl Rasmussen fra

Østjyske Slagterier, som også
er blevet formand for besty-
relsen i Tulip International
A/S og gardejer Bent Maribo,
Steff-Houlberg. De øvrige
slagterier har endnu ikke fun-
det en uafhængig kandidat.

De financielle investorer,
ma udpege to bestyrelsesmed-
lemmer, og de ansatte ma ud-
pege fire.

De 4000 ansatte venter nu
spndt pa den nye ledelses
udspil til rationaliseringer. I
Vejle frygter de ansatte, at
skinkeproduktionen flytter til
Brabrand med tabet af 300 ar-
bejdspladser. Det vil ikke give
ret mange flere ansatte at
samle konservesfabrikationen
pa Vejle Nord, der kun udnyt-
ter omkring halvdelen af sin
kapacitet.

De folkevalgte i slagterierne
håber i stedet, at den ledige
kapacitet fyldes op med flere
grise. Når slagterierne ikke
skal konkurrere pa eksport-
markederne, men kan samar-
bejde, skal der kunne sæIges
mere. (-th)


	Page 1

