Catvis bouwt internationale
activiteiten verder uit
DOOR IR. G.H.J. KLEINE STAARMAN
Catvis en HVA zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Beide ondernemingen verwachten hierdoor hun activiteiten op visteeltgebied versterkt
te kunnen uitbreiden. Ter bestendiging van het samenwerkingsverband neemt
HVA ook een financieel belang in Catvis.
Catvis is in 1985 opgericht door de
heren G.H.J. Kleine Staarman en E. Haken. In eerste instantie concentreerde Catvis haar activiteiten op de bouw van
meervalkwekerijen in Nederland. Thans
levert Catvis in geheel Europa en daarbuiten viskweek-equipment en realiseert
Catv is kwekerijen voor garnalen en een
groot aantal vissoorten, zoals paling, meerval, zeebaars, zeebrasem, etc.
Daarnaast verzorgt Catvis ook gespecialiseerde management diensten voor
aquacultuurbedrijven. Het zwaartepunt
van de activiteiten van Catvis ligt in
Nederland, Duitsland, Belgie en in de
landen rond de Middellandse Zee. Bij
Catvis zijn 14 mensen werkzaam en de
te verwachten omzet over 1989 bedraagt
ca. 7 miljoen gulden.
HVA is een wereldwijd opererende
agro-industriele onderneming werkzaam
in ca. 40 landen, met het hoofdkantoor
in Diemen.
Sedert enige tijd beweegt HVA zich
tevens op het gebied van de aquacultuur
en beschouwt dit als een van haar groeimarkten. HVA verricht haar aquacultuur
activiteiten onder meer via de dochteronderneming HVA Oceanographer Aquaculture bY, een joint venture met een Taiwanees bedrijf gespecialiseerd in de
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realisatie van garnalenkwekerijen en processing units in Z.O.-Azie. Daarnaast heeft
HVA een eigen garnalenkwekerij in Brazilie en een belang in het Deense bedrijf
Dansk Dambrugs Teknik a/so Dit bedrijf
is vooral actief op het gebied van recirculatiesystemen voor de Noord- en West
Europese markt.
De aquacultuur activiteiten van HVA
sluiten zeer goed aan bij de activiteiten
en plannen van Catvis.
Catvis verwacht dan ook dat dankzij
deze samenwerking aan versnelde groei
van haar activiteiten gerealiseerd kan worden. Door combinatie van know-how en
mankracht kan het produkten- en dienstenpakket worden verbeterd en concurrerender worden gemaakt.
Daarnaast verwacht Catvis van HVA
ondersteuning bij het realiseren van grote
projecten in het buitenland. Dit gezien de
ruime ervaring op dit gebied waarover
HVA beschikt. De ondersteuning door de
vele buitenlandse vestigingen die HVA
heeft, met name ook in niet westerse
landen, is daarbij zeer welkom.
Catvis is en blijft een zelfstandig vanuit
Den Bosch opererend bedrijf. Management en directie van Catvis blijft in handen
van G.H.J. Kleine Staarman en E. Haken.
De voor Catvis typerende dynamische
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bedrijfscultuur zal ervoar zargen dat Catvis, ook in de toekomst, bij de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van de
aquacultuur betrokken is. De samenwerking met HVA en haar deelnemingen

-

garandeert ook voor de toekomst een hoog
kwaliteitsniveau van haar diensten en produkten in combinatie met een uitstekende
service aan Nederlandse en buitenlandse
viskwekers.

