
  
  

 
 

Uw relatienummer: <rel. nr> 
 
 
<adres> 
<adres> 
<adres> 
 
 
 
Ons kenmerk Telefoonnummer Datum 
JVIJ/ID/JM +31(0)573-288800 16 november 2011 
 
Betreft: Uitnodiging informerende bijeenkomst en besluitvormende algemene  
 vergadering van aandeelhouders ForFarmers Group B.V. 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
ForFarmers Group B.V. heeft een intentieverklaring getekend waarin de verwerving van de 
voeractiviteiten van Nutreco in Nederland, België en Duitsland is vastgelegd. Wij verwijzen u voor 
het persbericht naar de website www.forfarmersgroup.eu*. 
Het past in de ambitie van ForFarmers om één van de beste en grootste klantgerichte 
ondernemingen voor landbouwhuisdieren in Europa te zijn. De verwerving van deze 
voeractiviteiten is een grote stap in de ontwikkeling van ForFarmers. Wij willen deze stap graag 
ter goedkeuring aan u voorleggen op basis van goede informatieverstrekking en besluitvorming.  
Daarom nodigen wij u uit voor een informerende bijeenkomst en een besluitvormende algemene 
vergadering van aandeelhouders van ForFarmers Group B.V.  
 
De informerende bijeenkomst wordt gehouden op: 
 
Datum  : Vrijdag 25 november 2011 
Plaats  : Dieka van de Kruusweg 
    Oude Rijssenseweg 11 
    7475 SM Markelo 
 
PROGRAMMA 
09.00 uur : Ontvangst. 
09.30 uur  : Aanvang informerende bijeenkomst. 
12.30 uur : Lunch. 
 
AGENDA INFORMERENDE BIJEENKOMST 
1. Opening door de heer Jan Markink, voorzitter raad van commissarissen. 
2. Verwerving voeractiviteiten van Nutreco in Nederland, België en Duitsland. 
3. Financiering. 
4. Pauze en ruimte voor onderling overleg voor de ledenraad Coöperatie FromFarmers U.A. 
5. Vragen en opmerkingen n.a.v. voorgaande agendapunten. 
6. Rondvraag. 
7. Sluiting. 
 
De besluitvormende algemene vergadering van aandeelhouders van ForFarmers Group B.V. 
wordt gehouden op: 
 
Datum  : Vrijdag 2 december 2011 
Plaats  : Dieka van de Kruusweg 
    Oude Rijssenseweg 11 
    7475 SM Markelo 

http://www.forfarmersgroup.eu/


  
  

PROGRAMMA 
13.30 uur : Ontvangst. 
Tot 13.45 uur  : Afgifte stemkastjes en stemkaarten. 
14.00 uur : Aanvang besluitvormende algemene vergadering van aandeelhouders. 
 
AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS FORFARMERS GROUP B.V. 
B = Besluitvormend 
 
1. Opening door de heer Jan Markink, voorzitter raad van commissarissen. 
2. (B) Notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 6 april 2011*. 
3. (B) Verwerving voeractiviteiten van Nutreco in Nederland, België en Duitsland. 
4. (B) Financiering. 
5. Rondvraag. 
6. Sluiting. 
 
AANMELDEN  
U kunt zich aanmelden voor de informatieve bijeenkomst en de besluitvormende algemene 
vergadering van aandeelhouders. U kunt dit bij voorkeur doen via de website 
www.forfarmersgroup.eu (klik hiervoor op de button “aanmelden informerende bijeenkomst/AVA”) 
of door de bijgevoegde antwoordkaart te retourneren.  
 
STEMRECHT OPVRAGEN VÓÓR 22 NOVEMBER 2011 
Certificaten van ForFarmers Group B.V. en participatierekeningen van Coöperatie FromFarmers 
U.A. geven recht op een stemrecht tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. De 
stemrechtprocedure kunt u vinden op www.forfarmersgroup.eu. Klik hiervoor op de button 
‘Procedure stemrecht’*. 
Wilt u gebruik maken van uw stemrecht op de besluitvormende algemene vergadering van 
aandeelhouders, dan dient u vóór 22 november a.s. uw stemrecht op te vragen. U kunt dit bij 
voorkeur doen via de website www.forfarmersgroup.eu (klik hiervoor op de button “aanmelden 
informerende bijeenkomst/AVA”) of door de bijgevoegde antwoordkaart te retourneren. 
Wanneer u uw stemrecht opvraagt: 
− is het tot en met 2 december 2011 niet mogelijk om te handelen in uw certificaten en/of 

participatierekeningen; 
− krijgt u een bevestiging van uw opgevraagde stemrecht toegestuurd. Deze dient u  

2 december 2011 mee te nemen naar de besluitvormende vergadering van aandeelhouders. 
Zonder de genoemde bevestiging heeft u geen stemrecht. 

 
De niet opgevraagde stemmen voor certificaten worden door de Stichting Administratiekantoor 
ForFarmers uitgeoefend. Certificaathouders kunnen de algemene vergadering van 
aandeelhouders ook bezoeken zonder stemrecht op te vragen. 
 
Wij kijken uit naar uw komst en uw bijdrage in deze belangrijke vergaderingen.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
J. Markink 
Voorzitter raad van commissarissen ForFarmers Group B.V. 
 
 
Bijlage: antwoordkaart 
 
* Het persbericht, de procedure stemrecht en de notulen zijn op te vragen bij mevrouw Beskers,  
 tel.: 0573 288807. 
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