nts,

s l’honneur et le plaisir de vous annoncer officiellement la création du groupe vlevia,
usion de la société DEVAMEAT et la société STROBBE.

Moeskroen / Steenput, 15 januari 2018
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Farms genaamd. Pierre Sagaert blijft vennoot van Vlevia Farms.

Vlevia is gespecialiseerd in het versnijden, verwerken en verdelen van rundvlees. Het bedrijf slacht
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januari 2015 ontstaan uit de fusie van de familiebedrijven Devameat en
Strobbe en richt met deze verticale integratie een eigen landbouwpool op waardoor het nu
betrokken is bij bijna de hele keten, van de vetmesting tot de distributie van afgewerkte
producten.
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ontwikkeling en zichtbaarheid van de groep op de Franse markt versterken.

Contact
Raphaël Strobbe - raphael.strobbe@vlevia.be - 0474 59 03 89

Rue de l’abattoir
Slachthuisstraat
T +32 56 33 00 66
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