Persbericht
Lochem, 15 april 2016

Besluiten Algemene Vergadering van Aandeelhouders ForFarmers B.V.
Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ForFarmers B.V. (‘ForFarmers’), die op
vrijdag 15 april 2016 in Laren (Gld) is gehouden, hebben de aandeelhouders de jaarrekening over
2015 vastgesteld en de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 goedgekeurd.
Het dividend is vastgesteld op € 0,23299 per aandeel en zal geheel in contanten, onder inhouding van 15%
dividendbelasting aan de aandeelhouders van ForFarmers worden uitgekeerd. De ex-dividenddatum is 18 april
2016. Betaalbaarstelling vindt plaats op 22 april 2016.
Overige besluiten

Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Bestuur voor de uitoefening van hun taken
gedurende het boekjaar 2015.

Decharge is verleend aan ieder van de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun
taken gedurende het boekjaar 2015.

KPMG Accountants N.V. is benoemd als accountant van ForFarmers voor het onderzoeken van de
jaarrekening en het bestuursverslag 2016.

De heer C.J.M. van Rijn is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Besloten is tot (i) integrale wijziging van de statuten van de Vennootschap, waarbij – onder meer – de
rechtsvorm van de Vennootschap wordt omgezet in een Naamloze Vennootschap en het nominale bedrag
van de aandelen zal worden verminderd tot € 0,01 per aandeel en (ii) verlening van machtiging aan ieder lid
van de Raad van Bestuur van de Vennootschap alsmede aan iedere (kandidaat-)notaris, advocaat en andere
medewerker van NautaDutilh N.V., zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de akte van statutenwijziging te
verlijden.

Machtiging is verleend aan de Raad van Bestuur – onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen – tot
het doen verkrijgen (anders dan om niet) door de Vennootschap van (certificaten van) aandelen (ongeacht
de soort) tot een maximum van 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap.
De volgende besluiten zijn genomen onder de opschortende voorwaarde van statutenwijziging:

Aan de benoeming van de heer A.E. Traas als lid van de Raad van Bestuur is een termijn verbonden van vier
jaar.

Aan de benoeming van de heer J.N. Potijk als lid van de Raad van Bestuur is een termijn verbonden van drie
jaar.

Het remuneratiebeleid van de Vennootschap is vastgesteld.

Goedkeuring is verleend aan de voorgestelde regeling als bedoeld in artikel 2:135 lid 5 BW terzake rechten
tot het nemen van certificaten van gewone aandelen.

De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen – tot uitgifte van gewone aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van
gewone aandelen met beperking tot 10% van de geplaatste gewone aandelen, verhoogd tot 20% in geval
van fusies, acquisities of strategische samenwerkingsverbanden, voor de duur van 18 maanden.
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De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen – tot uitgifte van preferente aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van
preferente aandelen voor een zodanig aantal aandelen als van tijd tot tijd in het maatschappelijk kapitaal van
de Vennootschap zal zijn begrepen, voor de duur van 18 maanden.
De Raad van Bestuur is aangewezen als bevoegd orgaan – onder goedkeuring van de Raad van
Commissarissen – tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht van aandeelhouders, voor de duur
van 18 maanden.
Er is ingestemd met het verzenden van informatie door de Vennootschap aan de aandeelhouders langs
elektronische weg.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is middels een persbericht bekendgemaakt dat
goedkeuring werd verleend aan de voorgenomen toelating tot de handel van alle gewone aandelen in het kapitaal
van de Vennootschap aan Euronext Amsterdam.

Noot voor de redactie/ voor meer informatie:
Ria Kneepkens, afdeling Communicatie ForFarmers, T: 0031 6 41 51 03 01 E: ria.kneepkens@forfarmers.eu
ForFarmers (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende onderneming actief op het gebied van conventionele en
biologische voeroplossingen voor de veehouderij. Met een afzet van circa 9,1 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers
marktleider in Europa. Naast diervoeders voor de rundvee-, varkens-, pluimvee- en paardensector levert ForFarmers producten
voor akker- en weidebouw. Bij haar producten biedt ForFarmers klanten aanvullende kennis en advies op het gebied van
voeding, houderij en bedrijfsontwikkeling.
Gelet op haar positie in de keten wil ForFarmers toonaangevend zijn in duurzaam ondernemen. Door op efficiënte wijze
diervoeders te produceren en af te leveren bij klanten, producten en concepten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat dieren het
voer op gezondere en betere wijze kunnen benutten (verbetering voerefficiëntie) levert ForFarmers een bijdrage aan een
economisch rendabele en duurzame voedselproductie. Daarvoor beschikt het bedrijf over een eigen innovatiecentrum, dat nauw
samenwerkt met gerenommeerde onderzoeksinstituten en universiteiten.
In 2015 bedroeg de omzet ruim € 2,2 miljard. ForFarmers heeft 2.370 medewerkers en productievestigingen in Nederland,
België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
Ultimo 2015 had Coöperatie FromFarmers U.A. 61,0% van de zeggenschap in ForFarmers B.V. en samen met de certificaten
van aandelen van de leden 68,2% van de zeggenschap. Coöperatie FromFarmers U.A. is een coöperatie met 6.248 leden en is
gevestigd in Lochem. De activiteiten bestaan onder andere uit het beheren van haar participatie in ForFarmers B.V.
ForFarmers B.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, info@forfarmersgroup.eu,
www.forfarmersgroup.eu, info@fromfarmers.eu, www.fromfarmers.eu.
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