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Agenda vergadering certificaathouders van 
Stichting Administratiekantoor ForFarmers 
  
 
1.  Opening.  
 
2.  Wijziging statuten en administratievoorwaarden. 
 

2.1. Het verlenen van goedkeuring aan het besluit van het bestuur van de Stichting (het 
"Bestuur") tot het wijzigen van de statuten van de Stichting overeenkomstig het door 
NautaDutilh N.V. opgestelde concept. (Besluit – zie toelichting) 
 
Toelichting 
Voorgesteld wordt de statuten van de Stichting integraal te wijzigen waarbij -onder 
meer- de naam van de Stichting wordt gewijzigd in Stichting Beheer- en 
administratiekantoor ForFarmers. Aan de vergadering van certificaathouders wordt 
gevraagd om het besluit van het Bestuur tot statutenwijziging goed te keuren.  
Conform het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de Statuten geldt voor een dergelijk 
besluit een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte 
stemmen. De voorgestelde wijziging van de statuten van de Stichting is afhankelijk 
van de besluiten op de Algemene Vergadering terzake notering van gewone 
aandelen van ForFarmers N.V. aan Euronext Amsterdam. 

 
 De Stichting houdt, na notering, de aandelen in het kapitaal van ForFarmers N.V. 

waarvoor certificaten zijn uitgegeven. Dit sluit aan bij de bestaande infrastructuur en 
de overgang van ForFarmers N.V. naar Euronext Amsterdam. Certificaathouders 
hebben zodoende de tijd om te besluiten of en wanneer zij (i) hun certificaten willen 
omwisselen voor aandelen of (ii) de aandelen waarvoor certificaten zijn uitgegeven 
wensen te verkopen, een en ander met inachtneming van de administratie-
voorwaarden van de Stichting. Voor door de Stichting gehouden aandelen waarvoor 
geen stemrecht is opgevraagd kan Coöperatie FromFarmers U.A. een steminstructie 
geven conform het bepaalde in de administratievoorwaarden. Verdere informatie 
hierover komt beschikbaar na deze vergadering. 
 

2.2 Het verlenen van goedkeuring aan het besluit van het Bestuur tot het wijzigen van de 
administratievoorwaarden van de Stichting  overeenkomstig het door NautaDutilh 
N.V. opgestelde concept. (Besluit – zie toelichting) 

 
Toelichting 
Voorgesteld wordt de administratievoorwaarden van de Stichting integraal te 
wijzigen. Aan de vergadering van certificaathouders wordt gevraagd om het besluit 
van het Bestuur tot wijziging van de administratievoorwaarden van de Stichting goed 
te keuren. Conform het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de statuten van de Stichting 
geldt voor een dergelijk besluit een meerderheid van ten minste twee derde van het 
aantal uitgebrachte stemmen. De voorgestelde wijziging van de administratie-
voorwaarden van de Stichting is afhankelijk van de besluiten op de Algemene 
Vergadering terzake notering van gewone aandelen van ForFarmers N.V. aan 
Euronext Amsterdam. 

 
3.  Rondvraag. 
 
4.  Sluiting. 
 


