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RELATIE OVEREENKOMST 

 

 

DEZE OVEREENKOMST IS AANGEGAAN PER 24 MEI 2016 TUSSEN 

 

1. ForFarmers N.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair 

gevestigd te Lochem (adres: 7241 CW Lochem, Kwinkweerd 12, handelsregisternummer: 

08159661) (de "Vennootschap"). 

 

2. Coöperatie FromFarmers U.A., een coöperatie, statutair gevestigd te Lochem (adres: 

7241 CW Lochem, Kwinkweerd 12, handelsregisternummer: 08048747) (de "Coöpera-

tie"). 

 

CONSIDERANS 

 

A. De Vennootschap heeft, ingevolge best practice bepaling 4.2.2 van de Nederlandse Corpo-

rate Governance Code1, een beleid geformuleerd inzake bilaterale contacten met aandeel-

houders van de Vennootschap. 

 

B. De relatie tussen de Vennootschap en de Coöperatie (als grootaandeelhouder en priori-

teitsaandeelhouder van de Vennootschap) is, mede omwille van historische redenen, zo-

danig dat in die relatie aanvullende afspraken gerechtvaardigd zijn. Die aanvullende af-

spraken strekken ertoe te waarborgen dat: 

(i) de Coöperatie vanwege een door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij 

bewerkstelligde wijziging van het aantal Stemrechten dat in de Algemene Verga-

dering kan worden uitgebracht, niet verplicht wordt om een openbaar bod uit te 

brengen met betrekking tot de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 5:70 lid 1 

Wft zonder dat de Coöperatie zich daarvan bewust is;  

(ii) de Coöperatie vanwege een door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij 

bewerkstelligde wijziging van het aantal Stemrechten dat in de Algemene Verga-

dering kan worden uitgebracht, haar status als prioriteitsaandeelhouder van de 

Vennootschap niet verliest; en 

(iii) het Vennootschapsbestuur gerechtigd blijft om vergaderingen van het Coöperatie-

bestuur en vergaderingen van de Ledenraad bij te wonen, zoals voorafgaand aan 

het aangaan van deze Overeenkomst reeds het geval was. 

 

C. De Partijen wensen thans deze Overeenkomst aan te gaan teneinde voornoemde aanvul-

lende afspraken vast te leggen. 

 

 

HIERBIJ WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN 

                                                      
1 Nederlandse Corporate Governance Code 2016 (aangepast per 26 juni 2017) 
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1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

 

1.1 Definities 

 

1.1.1  In deze Overeenkomst gelden de volgende definities:  

 

Aandeel Een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap. 

 

Algemene Vergadering De algemene vergadering van aandeelhouders van de 

Vennootschap. 

 

Artikel Een artikel van deze Overeenkomst. 

 

BW Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. 

 

Confidentiële Informatie Alle informatie die een Partij ontvangt op grond van het 

bepaalde in Artikel 2 of 3, met uitzondering van infor-

matie: 

 

a. die reeds openbaar is, anders dan door het niet 

nakomen door een Partij van zijn verplichtingen 

onder deze Overeenkomst of enige andere wette-

lijke, contractuele of fiduciaire geheimhou-

dingsverplichting; of 

 

b.  waarvan de betreffende Partij kan aantonen dat 

die informatie rechtmatig aan die Partij is ver-

schaft op niet-confidentiële wijze door een bron 

die door het verschaffen van die informatie geen 

wettelijke, contractuele of fiduciaire geheimhou-

dingsverplichting overtrad. 

 

Coöperatiebestuur Het bestuur van de Coöperatie. 

 

Dochtermaatschappij 

 

Een dochtermaatschappij van de Vennootschap zoals 

bedoeld in artikel 2:24a BW. 

 

Euronext Amsterdam De gereglementeerde markt die wordt geëxploiteerd door 

Euronext Amsterdam N.V. 

 

Gelieerde Partij Iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap 
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of onderneming met wie de Coöperatie met betrekking 

tot de Vennootschap in onderling overleg handelt zoals 

bedoeld in de definitie van "personen met wie in onder-

ling overleg wordt gehandeld" in artikel 1:1 Wft. 

 

Ledenraad De ledenraad van de Coöperatie. 

 

Overeenkomst Deze relatie overeenkomst. 

 

Partij Een partij bij deze Overeenkomst. 

 

Stemrecht  Het aan een Aandeel verbonden stemrecht. 

 

Vennootschapsbestuur Het bestuur van de Vennootschap. 

 

Vennootschapsbestuurder Een lid van het Vennootschapsbestuur. 

 

Wft De Nederlandse Wet op het financieel toezicht. 

 

1.2 Interpretatie 

 

1.2.1 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd 

zullen gelden. 

 

1.2.2 In het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben een soortgelijke betekenis in het meer-

voud. 

 

1.2.3 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht. 

 

1.2.4 Tenzij de wet of de context van deze Overeenkomst anders vereist, omvat het begrip 

"schriftelijk" het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. 

 

1.2.5 Geen bepaling in deze Overeenkomst zal ten nadele van een Partij worden uitgelegd om-

wille van het enkele feit dat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen van die be-

paling. 

 

1.2.6 Titels en kopjes in deze Overeenkomst worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de 

leesbaarheid en ten behoeve van verwijzingen. Partijen kunnen geen rechten ontlenen aan 

dergelijke titels en kopjes. 

 

2 BIJWONEN VAN VERGADERINGEN 
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2.1.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 2.1.3, heeft het Vennootschapsbestuur (waaronder 

begrepen een of meer individuele Vennootschapsbestuurders of hun gevolmachtigden) het 

recht om vergaderingen van het Coöperatiebestuur en vergaderingen van de Ledenraad bij 

te wonen. 

 

2.1.2 De Coöperatie zal ervoor zorgdragen dat het Vennootschapsbestuur tijdig wordt geïnfor-

meerd omtrent de datum, het tijdstip, de plaats en de agenda van iedere vergadering van 

het Coöperatiebestuur en van iedere vergadering van de Ledenraad. 

 

2.1.3 Het Coöperatiebestuur en de Ledenraad hebben ieder het recht om aan het Vennoot-

schapsbestuur (waaronder begrepen de betreffende individuele Vennootschapsbestuur-

der(s) en gevolmachtigde(n)) de toegang te ontzeggen tot hun respectieve vergaderingen, 

ofwel voor de gehele duur van de betreffende vergadering dan wel voor specifieke onder-

delen daarvan, indien het Coöperatiebestuur respectievelijk de Ledenraad zulks in het be-

lang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming acht. 

 

3 WIJZIGINGEN IN HET GEPLAATSTE KAPITAAL 

 

3.1.1 De Vennootschap zal de Coöperatie onverwijld informeren omtrent iedere: 

a. uitgifte van Aandelen; 

b. vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap door het intrekken 

van aandelen; 

c. wijziging in de statuten van de Vennootschap op grond waarvan aan een of meer 

soorten Aandelen meer Stemrechten per Aandeel verbonden zijn, of kunnen zijn, 

dan aan andere soorten Aandelen; 

d. verkrijging van Aandelen (of certificaten van Aandelen) door de Vennootschap of 

een Dochtermaatschappij; en 

e. aanvaarding door de Vennootschap of een Dochtermaatschappij van een recht van 

vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen, waarbij het Stemrecht dat verbonden is 

aan die Aandelen (al dan niet voorwaardelijk) toekomt aan de Vennootschap res-

pectievelijk de betreffende Dochtermaatschappij. 

 

4 VERHOUDING TOT BELEID INZAKE BILATERALE CONTACTEN 

 

4.1.1 Voor zover enige bepaling in het in considerans A bedoelde beleid onverenigbaar is met 

een bepaling van deze Overeenkomst, zal deze Overeenkomst prevaleren, voor zover 

rechtens is toegestaan. 

 

5 OVERIGE BEPALINGEN 

 

5.1 Geheimhouding 
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5.1.1 Behoudens het bepaalde in de Artikelen 5.1.2 tot en met 5.1.5: 

a. zal de Vennootschap alle op grond van Artikel 2 ontvangen Confidentiële Infor-

matie te allen tijde als confidentieel behandelen en bewaken en zal zij kopieën 

daarvan zodanig bewaren dat onbevoegde toegang daartoe van derden zoveel mo-

gelijk wordt voorkomen; en 

b. zal de Coöperatie alle op grond van Artikel 3 ontvangen Confidentiële Informatie 

te allen tijde als confidentieel behandelen en bewaken en zal zij kopieën daarvan 

zodanig bewaren dat onbevoegde toegang daartoe van derden zoveel mogelijk 

wordt voorkomen. 

 

5.1.2 Een Partij mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij 

geen Confidentiële Informatie openbaar maken, tenzij: 

 

a. dit verplicht is op grond van toepasselijke wet- of regelgeving en/of de verplich-

ting daartoe wordt opgelegd door een daartoe bevoegde autoriteit; of 

 

b. de informatie wordt verschaft aan adviseurs van de betreffende Partij, mits die ad-

viseurs gebonden zijn aan een geheimhoudingsverplichting en, in dat geval, uit-

sluitend voor zover nodig ten behoeve van het nastreven van een rechtmatig doel. 

 

5.1.3 Een Partij zal Confidentiële Informatie niet openbaar maken op grond van Artikel 5.1.2 

dan nadat de andere Partij is geraadpleegd omtrent het tijdstip en de inhoud van die open-

baarmaking, steeds voor zover een dergelijke vertraging van de openbaarmaking rechtens 

is toegestaan. 

 

5.1.4 Een Partij zal op verzoek van de andere Partij alle aan eerstbedoelde Partij ter beschikking 

staande Confidentiële Informatie retourneren aan de andere Partij of vernietigen, behalve 

voor zover eerstbedoelde Partij verplicht is om die Confidentiële Informatie te bewaren op 

grond van toepasselijke wet- of regelgeving. De voorgaande volzin is voor beide Partijen 

van overeenkomstige toepassing op het moment dat deze Overeenkomst wordt beëindigd. 

 

5.1.5 Iedere Partij erkent dat aan hem geen licentierecht wordt toegekend met betrekking tot 

Confidentiële Informatie van de andere Partij. 

 

5.2 Kennisgevingen 

 

5.2.1 Alle kennisgevingen en verzoeken die op grond van deze Overeenkomst worden gedaan, 

zullen via het gebruik van elektronische communicatiemiddelen of schriftelijk worden ge-

daan en, in het laatste geval, per koerier of aangetekende post worden verzonden (waarbij 

een kopie van die kennisgeving of dat verzoek van tevoren dient te worden verzonden via 

het gebruik van elektronische communicatiemiddelen).  
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5.2.2 Alle kennisgevingen en verzoeken die op grond van deze Overeenkomst per koerier of 

aangetekende post worden verzonden, worden verzonden naar het adres van de betreffen-

de Partij zoals dat blijkt uit het handelsregister op het moment van verzending. 

 

5.2.3 Alle kennisgevingen en verzoeken die op grond van deze Overeenkomst via het gebruik 

van elektronische communicatiemiddelen aan een Partij worden toegezonden, worden 

verzonden aan het betreffende e-mail adres dat de Partijen elkaar voor dat doel zullen aan-

geven. 

 

5.2.4 In afwijking van het hiervoor in Artikel 5.2 bepaalde, kunnen alle kennisgevingen en ver-

zoeken die op grond van deze Overeenkomst worden gedaan tevens mondeling worden 

gedaan, totdat een Partij de andere Partij informeert dat hij die kennisgevingen en ver-

zoeken wenst te ontvangen zoals hiervoor in Artikel 5.2 bepaald.  

 

5.3 Wijziging 

 

5.3.1 Een wijziging van deze Overeenkomst wordt alleen van kracht indien die schriftelijk is 

vastgelegd en door beide Partijen is ondertekend. 

 

5.4 Ongeldigheid 

 

5.4.1 Indien een bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of niet-

uitvoerbaar is: 

 

a. blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverkort van kracht voor 

zover, gegeven de inhoud en het doel van deze Overeenkomst, die overige bepa-

lingen niet onlosmakelijk verbonden zijn aan de bepaling die geheel of gedeelte-

lijk nietig of niet-uitvoerbaar is; en 

 

b. zullen de Partijen zich inspannen om overeenstemming te bereiken over een 

nieuwe bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of niet-uitvoerbare 

bepaling, zulks met inachtneming van de inhoud en het doel van deze Overeen-

komst. 

 

5.5 Geen ontbinding of vernietiging 

 

5.5.1 Voor zover rechtens toegestaan, doen Partijen hierbij afstand van hun recht om deze 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te vernietigen, of om de ontbinding, 

vernietiging of wijziging daarvan op welke grond dan ook te verzoeken. 

 

5.6 Geen overdracht of bezwaring 
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5.6.1 Een Partij kan zijn rechtsverhouding, rechten en/of verplichtingen onder deze Overeen-

komst niet overdragen of bezwaren zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

de andere Partij.  

 

5.7 Duur en beëindiging 

 

5.7.1 Deze Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, met dien verstande dat deze 

Overeenkomst eindigt zodra de Coöperatie Aandelen of certificaten van Aandelen houdt 

die minder dan 10% van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen. 

 

5.7.2 Voor zover relevant, blijven de Artikelen 5.1 en 6 na de beëindiging van deze Overeen-

komst onverkort tussen Partijen van kracht. 

 

6 RECHTS- EN FORUMKEUZE 

 

6.1 Rechtskeuze 

 

6.1.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door, en dient te worden uitgelegd in overeenstem-

ming met, Nederlands recht. 

 

6.2 Forumkeuze 

 

6.2.1 In geval van een geschil naar aanleiding van deze Overeenkomst of een daaruit voortko-

mende overeenkomst zal dat geschil worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid 

van de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

(handtekeningenpagina volgt)  
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