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ForFarmers kondigt voorstel aan voor verplaatsing voerproductie vanuit
Crewe naar andere ForFarmers locaties in het Verenigd Koninkrijk
ForFarmers UK maakt bekend van plan te zijn de locatie in Crewe (UK) te sluiten in het
laatste kwartaal van 2019. Dit is in lijn met de efficiencyplannen die ForFarmers N.V.
eerder dit jaar bekendmaakte. De plannen zijn om het voervolume, dat op dit moment
wordt geproduceerd in de fabriek in Crewe, te verplaatsen naar de nabije ForFarmers
locaties in Newcastle under Lyme, Selby en Preston. De voorgestelde sluiting van de
fabriek in Crewe hangt af van het vereiste consultatieproces met de betrokken
medewerkers. Dit proces is ook van toepassing op medewerkers van de fabriek in
Newcastle under Lyme, vanwege mogelijke organisatorische veranderingen. Het
consultatieproces start vandaag.
Eerder dit jaar maakte ForFarmers N.V. efficiencyplannen bekend om de operationele kosten van de
groep met €10 miljoen te verminderen in 2021 (vergeleken met 2018). Deze plannen zijn inclusief het
voornemen van ForFarmers om de supply chain te optimaliseren, zowel voor wat betreft het
moderniseren van bestaande fabrieken als de geografische verdeling van de fabriekslocaties.
ForFarmers UK heeft 14 productielocaties (productie- en mengfabrieken). ForFarmers UK ziet nu de
mogelijkheid om voervolumes die op dit moment in Crewe worden geproduceerd te verplaatsen naar
de nabije locaties in Newcastle under Lyme, Selby en Preston waar voldoende productie- en logistieke
capaciteit aanwezig is. Hiermee wordt de algehele benutting van de fabrieken verbeterd en daardoor
worden supply chain kosten geoptimaliseerd. Gedurende de verplaatsing van de productie van de
fabriek in Crewe ligt de prioriteit op het behouden en verbeteren van klanttevredenheid door continu
goede kwaliteit voeders en excellente service aan klanten te leveren. Er is nog geen beslissing
genomen over de toekomst van de fabriek in Crewe.
De voorgestelde plannen zouden leiden tot het ontslag van ongeveer 23 mensen. Een specifiek
projectteam is aangesteld om te zorgen voor een soepele transitie en om een volledig en eerlijk
consultatieproces uit te voeren.
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boerenbedrijf en een verdere verduurzaming van de agrarische sector.

ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders op jaarbasis marktleider in Europa. De
onderneming is actief in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa
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TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken die onder meer betrekking hebben op ForFarmers’ wettelijk vereiste kapitaal- en
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.

