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ForFarmers versterkt positie in vooral pluimveesector door overname Maatman
ForFarmers neemt de mengvoeractiviteiten over van Maatman veevoeders en kunstmest VOF
(‘Maatman’), dat actief is in vooral de pluimvee- maar ook in de rundveesector in Nederland en
Duitsland. ForFarmers neemt met deze transactie een klantenportefeuille en een verkoopteam met
specifieke kennis en ervaring over. De productie van het voer dat Maatman aan haar klanten levert
is uitbesteed aan derden, waaronder aan ForFarmers.
Maatman is in 1929 opgericht in Wolvega (Friesland), in eerste instantie als handelshuis in veevoeders. De
huidige directeur-eigenaren, Martin en Edie Maatman, leveren naast voer ook advies aan veehouders met als doel
het rendement op het boerenerf te verbeteren.
“Ook ForFarmers wil haar klanten helpen om te excelleren in resultaat en kwaliteit. De klantspecifieke benadering
van Maatman, zowel voor de pluimvee- als de rundveesector, willen wij graag in de toekomst continueren”, aldus
Jan Potijk, directeur ForFarmers Nederland.
Martin en Edie Maatman: “Het feit dat de klantenbenadering en de waarden van ForFarmers grotendeels gelijk
zijn aan die van ons, was een primaire reden om met ForFarmers te gaan praten over de voortzetting en
toekomst van ons bedrijf. Daarnaast was het een belangrijk pluspunt dat wij al lange tijd een goede
samenwerking hebben met ForFarmers. Wij hebben er vertrouwen in dat de overname door ForFarmers zowel
voor onze medewerkers als onze klanten meerwaarde biedt’.
Er werken 16 mensen bij Maatman, waaronder de huidige twee directieleden die tevens eigenaar zijn. In 2017
verkocht Maatman 114.000 ton voer en meststoffen aan pluimvee- en rundveehouders. De productie van het
voer is uitbesteed aan meerdere partijen, waaronder aan ForFarmers (circa 60% van het totale volume). De
transportactiviteiten (15 bulkwagens) van Maatman vormen onderdeel van de overname.
De prijs die ForFarmers betaalt voor de activa/passiva transactie met Maatman is gebaseerd op een
ondernemingswaarde van €7 miljoen, en komt neer op een EBITDA multiple van ongeveer 7. Betaling vindt
grotendeels bij overdracht plaats en het restant na het behalen van bepaalde criteria (‘earn-out’). De transactie is
onderhevig aan toetsing door de Duitse mededingingsautoriteiten. De verwachting is dat de overname binnen
een aantal maanden kan worden afgerond. Vanaf dat moment zullen de resultaten van Maatman worden
geconsolideerd in de resultaten van ForFarmers.
Maatman zal een onderdeel worden van ForFarmers Nederland. Edie Maatman zal tijdelijk aanblijven om de
integratie van Maatman in ForFarmers goed te begeleiden en ervoor te zorgen dat de belangen van de klanten en
medewerkers goed worden geborgd in deze overgangsperiode.
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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.
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TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaalen liquiditeitsposities in bepaalde gespecificeerde scenario's. Hiernaast kunnen toekomstgerichte uitspraken, zonder enige
beperking, uitspraken bevatten met daarin woorden zoals ''is voornemens'', "verwacht", 'houdt rekening met'', "is gericht op",
''heeft het plan'', "schat" en woorden met een soortgelijke strekking. Deze uitspraken betreffen of kunnen invloed hebben op
toekomstige zaken, zoals ForFarmers’ toekomstige financiële resultaten, bedrijfsplannen en huidige strategieën.
Toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat
daadwerkelijke resultaten en prestaties wezenlijk verschillen van de verwachte toekomstige resultaten of prestaties die impliciet
of expliciet in toekomstgerichte uitspraken zijn opgenomen. Factoren die tot verschillen in de huidige verwachtingen kunnen
leiden, of daaraan kunnen bijdragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: ontwikkelingen in wetgeving, technologie,
belastingen, rechtspraak en regelgeving, schommelingen in beurskoersen, juridische procedures, onderzoeken door
toezichthouders, de concurrentieverhoudingen, en algemene economische omstandigheden. Deze en andere factoren, risico's
en onzekerheden die invloed kunnen hebben op enige toekomstgerichte uitspraak of de daadwerkelijke resultaten van
ForFarmers, worden besproken in het laatst gepubliceerde jaarverslag. De toekomstgerichte uitspraken in dit document
betreffen uitsluitend uitspraken vanaf de datum van dit document, en ForFarmers aanvaardt geen enkele verplichting tot of
verantwoordelijkheid voor het bijwerken van de toekomstgerichte uitspraken die in dit bericht zijn opgenomen, ongeacht of
deze verband houden met nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij ForFarmers hiertoe wettelijk
verplicht is.

