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Wederom record afzet en omzet bij ForFarmers

Na het topjaar 2010 heeft ForFarmers Group B.V. (“ForFarmers”) in 2011 wederom een
record afzet gerealiseerd van bijna 2,5 miljoen ton mengvoeders. De omzet steeg,
mede onder invloed van een stijging van de grondstofprijzen, met 25,5% naar een
recordhoogte van 5,2 miljard euro. In 2011 heeft ForFarmers een netto resultaat
gerealiseerd van € 21,9 miljoen.

ForFarmers heeft naast groei van de omzet, als gevolg van de gestegen prijzen, ook een 7%
stijging in de afzet voeders gerealiseerd. De omzet in 2011 bedraagt € 5,22 miljard
tegenover € 4,16 miljard in 2010, een stijging van 25,5%.

In 2011 heeft ForFarmers een netto resultaat gerealiseerd van € 21,9 miljoen, inclusief een
boekwinst op de verkoop van onroerend goed van € 0,5 miljoen. Het resultaat in 2010
exclusief incidentele resultaten bedroeg € 32,0 miljoen. In 2010 werd een incidenteel
resultaat in de vorm van een boekwinst gerealiseerd van € 8,5 miljoen door de verkoop van
de participatiebewijzen in de Koninklijke Cebeco Groep. Door een hogere afzet en een
lagere marge is het resultaat van de mengvoeractiviteiten vrijwel gelijk aan het resultaat in
2010.

Het resultaat van dochtermaatschappij Cefetra werd negatief beïnvloed door de turbulente
ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. In 2011 verhandelde Cefetra bijna 20 miljoen ton
agrarische grondstoffen (inclusief leveringen aan ForFarmers-deelnemingen). Ondanks de
stijging van de afzet met 3,7% stond het financieel resultaat bij Cefetra onder druk. De
onvoorspelbare grondstoffenmarkt en macro-economische ontwikkelingen zorgden voor
snelle en onverwachte prijsveranderingen. De grondstoffenmarkt had een korte termijn
oriëntatie, resulterend in minder mogelijkheden tot arbitrage, een onderdeel waar Cefetra
traditioneel sterk in is. Dit had zijn weerslag op het rendement. Dat Cefetra er desondanks in
geslaagd is 2011 met een kleine winst af te sluiten, is te danken aan de stabiele strategie
van risicospreiding en internationalisering.

De intrinsieke waarde per aandeel stijgt met € 0,11 tot € 2,62. In lijn met het dividendbeleid
zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel worden gedaan een
bedrag van € 6,4 miljoen uit te keren als dividend. Dit is een dividend van € 0,061 per
aandeel. Het dividendrendement bedraagt daarmee 2,9%.
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Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Bert-Jan Ruumpol, algemeen directeur.

ForFarmers is een moderne en ambitieuze onderneming die actief is in Nederland en Duitsland. Haar
kernactiviteit is de afzet van voeders en handelsartikelen. Onder ForFarmers vallen meerdere
mengvoerbedrijven, FarmFeed (vochtrijke voeders, ruwvoeders, enkelvoudige voeders en strooisels)
en meerdere deelnemingen. Ook heeft ForFarmers een meerderheidsaandeel in Cefetra, die als
Supply Chain Manager actief is op het gebied van grondstoffen voor met name de mengvoerindustrie.
Bij ForFarmers zijn in totaal 884 medewerkers (fte) actief. De geconsolideerde omzet 2011 bedraagt €
5,22 miljard, de afzet mengvoeders 2,5 miljoen ton. De bedrijfsvoering van ForFarmers is gestoeld op
de kernwaarden ambitie, rendement en duurzaamheid.



Met ingang van 1 april 2012 maakt Business Unit Hendrix onderdeel uit van ForFarmers. Daardoor
ontstaat één van de grootste voerbedrijven van Europa met een afzet van 4,5 miljoen ton mengvoer,
1,5 miljoen ton enkelvoudige, natte en droge bijproducten, 1.500 medewerkers en een omzet van 6
miljard euro.

De slotkoers kunt u dagelijks vinden op de website www.forfarmersgroup.eu.
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