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Lochem, 26 april 2018

Benoeming Cees de Jong tot nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen
ForFarmers
ForFarmers maakt bekend dat Coöperatie FromFarmers U.A., als
prioriteitsaandeelhouder*, de heer Cees de Jong heeft benoemd tot nieuwe voorzitter van
de Raad van Commissarissen van ForFarmers (‘de Raad’), ingaande na de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders die vandaag plaatsvindt.
De heer de Jong volgt in die hoedanigheid de heer Jan Eggink op die vanaf 2014 voorzitter was van
de Raad. Cees de Jong (1961) is in 2017 toegetreden tot de Raad. Cees de Jong heeft een medische
en bedrijfskundige opleiding en ruime internationale ervaring. Zijn brede managementervaring bij
verschillende (beursgenoteerde) ondernemingen is van grote waarde voor de Raad. Hij is op dit
moment nog President en CEO van het Deense beursgenoteerde biosciencebedrijf Chr. Hansen en
heeft aangegeven af te treden per 31 mei 2018.
(*) Coöperatie FromFarmers is houder van het prioriteitsaandeel van ForFarmers zolang zij op peildatum 1 januari van ieder
jaar voor ten minste 20% van de totaal op gewone aandelen uit te brengen stemmen het stemrecht kan uitoefenen en/of
steminstructie kan geven. Indien dit percentage boven de 50% ligt, heeft Coöperatie FromFarmers eveneens ondermeer het
recht na overleg met de Raad een commissaris als voorzitter te benoemen.
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Bedrijfsprofiel
ForFarmers N.V. (‘ForFarmers’,Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete
voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de
continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in
de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement,
een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feedoplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.
Met een afzet van circa 9,6 miljoen ton diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. ForFarmers heeft 2.325
medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De omzet in 2017 bedroeg
ruim € 2,2 miljard.
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