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Opmerking vooraf     

 

Aan de inhoud van deze presentatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. 
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Beschermingsmaatregelen 

Betreffen bescherming voor zowel het belang van Coöperatie 
FromFarmers U.A. in ForFarmers B.V. als ook ForFarmers B.V. zelf 

 

• Samenstelling raad van commissarissen (RvC) van ForFarmers B.V. 
 

• Oligarchische rechten 
 

• Prioriteitsaandeel  
 

• Beschermingsprefs 
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Samenstelling RvC van ForFarmers B.V. 
Aanbevelingsrecht door Coöperatie FromFarmers U.A. door bezit prioriteitsaandeel 
 
Onafhankelijkheid: 

• bestuurder of commissaris bij Coöperatie FromFarmers  UA is niet onafhankelijk 
• beoordeling onafhankelijkheid: per RvC lid/geval te beoordelen 

 

Voor een IPO (= openbare beursgang) 
• 4 leden op aanbeveling van Coöperatie FromFarmers  U.A. bij meer dan 50%  

zeggenschap van Coöperatie FromFarmers U.A., waarvan 2 externe leden (= 
onafhankelijke leden) 

• 3 leden op aanbeveling van Coöperatie FromFarmers U.A. bij minder dan 50% 
zeggenschap van Coöperatie FromFarmers U.A. , waarvan 1 extern 

 
Na een IPO 

• 4 leden op aanbeveling van Coöperatie FromFarmers U.A   bij meer dan 50% 
zeggenschap van Coöperatie FromFarmers U.A., maximaal 2 leden niet onafhankelijk,  

• 3 leden op aanbeveling  van Coöperatie FromFarmers U.A bij minder dan 50% 
zeggenschap van Coöperatie FromFarmers U.A , waarvan 1 extern lid. 
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Oligarchische rechten    

• Bepalingen in de statuten van ForFarmers B.V. waarin bepaalde 
bijzondere bevoegdheden worden gegeven aan bestuur, RvC en/of aan 
de houder (= Coöperatie FromFarmers U.A.) van een prioriteitsaandeel 

 

• In de statuten wordt vastgelegd welke organen 
(bestuur/RvC/prioriteitsaandeelhouder/AvA) over specifieke 
onderwerpen besluiten moeten nemen. 

 

• Daarnaast kunnen aanvullend in reglementen 
(bestuur/RvC/prioriteitsaandeelhouder) ook afspraken worden 
vastgelegd. 
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Prioriteitsaandeel  
(gehouden door Coöperatie FromFarmers U.A.) 

  Aandeel met bijzonder permanente  zeggenschapsrechten op vooraf vastgelegde 
punten. 
• RvC van ForFarmers B.V. 

– Aanbevelingsrecht voor een aantal leden van de RvC  
– Overleg over voorzitterschap RvC 
– Zolang Coöperatie FromFarmers U.A. meer dan 50% zeggenschap heeft, invulling van 

de voorzitter van de RvC uit de kring van de door de prioriteitsaandeelhouder 
aanbevolen leden RvC 

• Goedkeuren reglement klankbordgroepen bij ForFarmers B.V. (bewaking  principe 
‘Goed voer voor een marktconforme prijs’) 

• Statuten wijziging of bepaalde artikelen in de statuten bij statuten wijziging 
• Besluiten grote (des)investeringen, fusies, splitsing, overnames, 

samenwerkingsvormen en verandering van identiteit of karakter van de 
ForFarmers BV.  
(bij waarde > 33% geconsolideerde eigen vermogen) 

• Verplaatsen hoofdkantoor buiten Oost-Nederland 
 
Van toepassing zolang Coöperatie FromFarmers U.A. meer dan 20% zeggenschap 
heeft 
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Beschermingsprefs    
• Kunnen worden uitgegeven In geval van korte termijn gerichtheid 

aandeelhouders niet in belang onderneming bijvoorbeeld: 
– In geval van ”oorlogstijd” / voorkomen ”overval”,  

– Bij activistische aandeelhouder, bijvoorbeeld m.b.t.: 

– ongewenste aanpassingen in structuur van  ForFarmers B.V. 

– bij grote (des)investeringen, samenwerkingen en karakter 
veranderingen van ForFarmers B.V. 

– invloed op benoeming bestuur / leden RvC 
 

• Invulling door: 

Een nieuw te vormen zelfstandige stichting met een onafhankelijk 
bestuur die de mogelijkheid heeft om tijdelijk (maximaal 2 jaar) met 
de uitgifte van beschermingsprefs een meerderheid van het 
stemrecht op de AvA te verkrijgen en uit te oefenen. 
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