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27 maart 2020 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS 

Vanwege de maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen in verband met COVID-19 

(coronavirus) en met het oog op de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen, zijn we 

genoodzaakt om onze Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op een andere 

manier te organiseren.  

Dit betekent dat alleen een beperkt aantal leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad 

van Bestuur aanwezig zal zijn op de AvA. Het is helaas niet mogelijk voor aandeelhouders om 

aanwezig te zijn op de AvA.  

 

Aandeelhouders die zich hebben aangemeld voor de AvA, kunnen de vergadering volgen via een 

live webcast op 24 april om 10.00 uur en kunnen voorafgaand aan de AvA 

volmacht/steminstructie geven aan een (onafhankelijk) gevolmachtigde zoals is aangegeven in 

de oproeping voor de AvA. Verder is het mogelijk om vragen te stellen tijdens de vergadering.  

 

Registratie 

In aanvulling op de informatie in de oproeping voor de AvA, worden aandeelhouders verzocht om 

contact op te nemen met ForFarmers via ava@forfarmers.eu om hun aanmelding voor de AvA af  

te ronden. Aanmelding kan vanaf zaterdag 28 maart 2020 tot uiterlijk vrijdag 17 april 2020 vóór 17.00 

uur. 

 

Webcast 

Na de aanmelding voor de AvA, ontvangt een aandeelhouder een e-mail met een link 

en informatie om de AvA te volgen via de webcast.  

 

Volmacht / steminstructies 

Volmacht / steminstructies kunnen worden gegeven via www.abnamro.com/evoting (zie ook 

de oproeping voor de AvA) of via het formulier “Volmacht AvA aandeelhouder aan 

onafhankelijke derde” (zie de vergaderdocumenten op onze website). We hebben de uiterste 

datum voor het indienen van steminstructies verlengd tot 21 april 2020 om 12.00 uur.  

 

Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak. Gezien de omstandigheden, zijn we  

van mening dat deze aanpak het beste is voor alle betrokkenen. We houden de ontwikkelingen met 

betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten en zullen zonodig aanvullende maatregelen 

treffen. Deze zullen bekend worden gemaakt op de homepage van de corporate website 

(www.forfarmersgroup.eu), onder de titel Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  

 

Raad van Bestuur  

ForFarmers N.V. 

Postbus 91 

7240 AB LOCHEM 
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