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Tlačová správa –
– 1.Septembra 2020
EURALIS Semences a CAUSSADE Semences Group: narodenie a prvý deň spoločnosti LIDEA,
dokončenie spájania sa oboch spoločností.
Spojenie EURALIS Semences a CAUSSADE Semences vstupuje do platnosti od 1. septembra 2020.
Výsledkom tohto spojenia je zrodenie spoločnosti Lidea. Táto nová spoločnosť, ktorá je teraz jednou
z top 10 globálnych spoločností zaoberajúcich sa osivami, si kladie za cieľ dosiahnuť vedúce pozície
v určitých rastlinných druhoch v širšej Európe.
Táto konvergencia sa zrodila z túžby týchto dvoch subjektov zúročiť ich komplementárnosť, teda
vzájomné dopĺňanie sa pokiaľ ide o rastlinné druhy, výskum, priemyselné kapacity či trhové podiely.
V odvetví, kde je tvrdá konkurencia, ponúka toto teraz dokončené spojenie niekoľko výhod. Po prvé,
umožňuje novému subjektu dosiahnuť rozhodujúcu veľkosť, keďže fúzie sa v posledných rokoch značne
znásobili. Po druhé, ponúka možnosť pokračovať v priemyselných investíciách a investíciách do
výskumu a vývoja, potrebných na rozvoj činností, a tým výrazne posilniť pozície svojich značiek už
prítomných na európskych trhoch. Výsledkom je široká škála produktov a odrôd uznávaných farmármi
a distribútormi a ambícia rozvíjať sa na existujúcich aj nových územiach.
Lidea by sa preto mala rýchlo dostať na vedúce pozície vďaka svojej komplementárnej, teda vzájomne
sa doplňujúcej viac-druhovej ponuke, svojej širokej sieti výrobcov a priemyselných kapacít vo
Francúzsku a Európe.

Vedenie spoločnosti
Pierre Pages bol vymenovaný za predsedu predstavenstva nového subjektu. Je tiež podpredsedom
EURALIS. Pierre Pages (32), poľnohospodár v obci Vielle, je výrobcom osiva, kukurice a obilnín.
Pierre Flye Sainte-Marie bol vymenovaný za výkonného riaditeľa spoločnosti Lidea. Výkonný riaditeľ
skupiny CAUSSADE Semences Group od marca 2019 má 30-ročné medzinárodné skúsenosti
v poľnohospodársko-dodávateľskej oblasti. Predtým bol viceprezidentom CORTEVA Europe Africa,
potom pôsobil ako vedúci spoločnosti DOW AGROSCIENCES pre Európu, Blízky východ, Afriku a Ázijskopacifickú oblasť.

Poslanie
Poslaním spoločnosti Lidea je vytvárať a ponúkať vo vzťahu k danému ekosystému také udržateľné
viac-druhové osivové riešenia, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu po celý rok. Ide teda o spoluúčasť na
vytváraní nových poľnohospodárskych postupov a samotnú podporu poľnohospodárov v týchto
časoch zmien, kedy je potrebné dbať na zachovanie ziskovosti ich fariem.
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Identita novej spoločnosti
Vybralo sa meno Lidea: je to moderná, odlišná medzinárodná značka, ktorá vyjadruje novosť bez toho,
aby zabúdala na svoje korene, pretože každé z jej písmen je odvodené z jednej z dvoch pôvodných
značiek. A nakoniec, Lidea sa ľahko vyslovuje a pamätá; vyznieva pozitívne a zdôrazňuje kreativitu a
inováciu nového subjektu.

Pierre Flye Sainte-Marie, výkonný riaditeľ Lidea "s lepším geografickým pokrytím, rozhodujúcou
veľkosťou a schopnosťou spoliehať sa na pevné partnerstvá je ambíciou spoločnosti Lidea stať sa
jedným z kľúčových hráčov na medzinárodnom trhu, na ktorom pôsobí. Mnohé vzrušujúce výzvy, ktoré
treba splniť, vytvoria pozitívnu dynamiku a budú zdrojom motivácie pre jednotlivé tímy".
Pierre Pages, predseda predstavenstva Lidea "Veríme budúcnosti nového subjektu. Veď kľúčové faktory
úspechu sú už tu: blízkosť, schopnosť tímov efektívne spolupracovať, ich kreativita a hlavne ich
skúsenosti".

Nová spoločnosť v číslach
•
•
•
•
•
•
•

Viac ako 2,000 zamestnancov.
Obrat 350 milión Euro.
8 výrobných závodov vo Francúzku, Rumunsku, Ukrajine, Španielsku a čoskoro aj v Rusku.
17 výskumných staníc naprieč Európou.
Viac ako 30 miliónov Euro investovaných ročne do technológií a Výskumu/Vývoja.
45,000 hektárov výroby v 5 krajinách.
Aktivity v mnohých druhoch: kukurica, slnečnica, repka, obilniny, krmoviny, sója, cirok,
strukoviny.
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