
Stimate dl. Emanuel Stan,

Suntem neplăcut  surprinși  să  auzim de  demararea  unei  astfel  de  anchete jurnalistice  referitoare  la

acuzațiile care ni se aduc, acuzații pe care le considerăm extrem de grave și pe care le  respingem cu

tărie. 

De la început, dorim să subliniem că suntem o companie care acționează  exclusiv în baza legilor din

România  și  a  regulamentelor  specifice  industriei,  o  companie care  și-a  creat  un  renume  din

corectitudinea practicilor sale. Grupul Premium Porc este prezent în România de 15 ani, iar în această

perioadă  ne-am concentrat  pe  a  crește  o  companie  sănătoasă, care  prin  producția  sa,  pune  carne

proaspătă, produsă în această țară, pe mesele a  peste 1 milion de români. În acești 15 ani, am investit

peste  160  milioane  EURO.  Această  sumă reprezintă  atât  capitalul  acționarilor,  cât  și  întregul  profit

obținut pe parcursul anilor. În tot acest timp, acționarii nu au primit niciun dividend, Grupul urmărindu-

și scopul de a crește în România. 

Suntem activi în comunități mici, rurale, în care, prin echipa noastră de peste 500 de colegi specialiști,

reprezentăm unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetele locale. Mai mult chiar, în perioada în care

au fost  oferite facilități  de amânare la  plată pentru companii,  noi  am considerat că este de datoria

noastră să plătim la timp și să sprijinim economia locală pe această cale, pe lângă celelalte contributii pe

care le-am făcut catre aceste comunități. 

Prin urmare, respingem fără echivoc toate acuzațiile vehiculate, dorind să subliniem următoarele: 

 Compensațiile pe care le menționați reprezintă doar o mica parte, de aproximativ o treime,

din pierderea totală. Ele sunt acordate la prețul pieței și sunt similare celor din alte state. Aceste

compensații  acoperă  doar  valoarea  animalelor  și  nu  acoperă  nicio  altă  cheltuielă  adițională

legată de eliminarea efectivului, curățarea, dezinfectarea si repopularea fermelor – pe scurt -

aducerea fermelor la starea de funcționare și revenirea la  producția anterioară incidentului. De

aceea, este exclus să putem vorbi despre profitabilitate pentru următorii doi ani, atunci când

sperăm să putem reface capacitatea de producție în totalitate. Cu atât mai mult este absurd și

de neimaginat că vreun fermier și-ar putea infecta, cu bună știință, vreuna din ferme cu acest

virus ucigător.

 Toate  fermele  noastre  sunt  permanent  verificate  de  către  autoritățile  locale  și  naționale.

Evidența numărului de porcine existent în fiecare moment în fermele Premium Porc Group

este transparentă, fiind reflectată în mod corect și complet în toate documentele societății . În

momentul în care suntem în situația de a sacrifica atâtea animale, se constituite comisii formate

din reprezentanți ai mai multor autorități  care se ocupă de controlul activităților întreprinse

precum și  de numărarea si  verificarea efectivului  sacrificat.  Mai  mult  decat atat,  companiile

grupului  nostru  sunt  verificate  de catre  inspectii  fiscale  si  sunt  auditate  financiar,  incluzând



stocul  de  animale,  de  către  una  din  cele  mai  mari  companii  de  audit  la  nivel  mondial.  În

consecință,  nu poate plana nicio îndoială asupra realității  raportărilor pe care Premium Porc

Group le face autorităților sanitar-veterinare sau autorităților fiscale române.

 Cât despre apariția mai multor astfel de focare în luna ianuarie, este știut faptul că în perioada

sărbătorilor de iarnă sunt semnificativ mai multe mișcări și sacrificări ale porcilor din gospodării,

iar posibilitatea ca resturi de la aceste animale să ajungă în fermele noastre este mai mare . De

asemenea, în perioada iernii, porcii mistreți ajung mai aproape de zonele locuite, purtând cu ei

acest virus care se transmite foarte ușor. 

 Biosecuritatea a fost și rămâne un element esențial al identității noastre. Avem angajați serioși

care respectă regulile, dar din nou, vorbim de un virus care se transmite foarte ușor și care se

dovedește a fi foarte greu de controlat, atât în România, cât și în alte țări europene. În prezent,

analizăm pe plan intern care ar putea fi cauzele răspândirii virusului, urmând ca apoi să luăm

măsurile necesare. Am investit foarte mult în măsuri de biosecuritate în toate fermele noastre și

nu vom ezita să le suplimentăm dacă vom ajunge la concluzia că aceasta este abordarea corecta.

 Pe lângă impactul financiar, trebuie luat în considerare și impactul emoțional pe care îl au astfel

de evenimente asupra tuturor colegilor noștri. Nu este ușor pentru nimeni să afle astfel de vești

sau sa fie parte a unui astfel de proces de eliminare a animalelor. 

Nimeni  nu  are  absolut  nimic  de  câștigat  din  aceste  focare  de  pestă  porcină.  Nici  crescătorii,  nici

autoritățile, nici comunitățile afectate și nici consumatorii care își doresc să consume carne proaspătă

din crescătorii locale. Din contră, efectul lor poate fi devastator pentru producători, ducând de multe ori

la incapacitatea de a continua activitatea.

În încheiere, dorim să subliniem din nou faptul că aceste acuzații sunt total nefondate și că Premium

Porc Group nu agreează și nu folosește sub nicio formă astfel de practici.


