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Persbericht   

Lochem, 1 juli 2022    
 

 
 

ForFarmers en 2Agriculture bundelen krachten in het Verenigd Koninkrijk  

Joint venture goed gepositioneerd om aan veranderende eisen in agri- en 

voedingssector te voldoen 

 
ForFarmers United Kingdom (ForFarmers UK) en 2Agriculture hebben overeenstemming 

bereikt over de fusie van hun activiteiten in een joint venture, om een groter aantal 

klanten te kunnen bedienen. De joint venture zal beschikken over een evenwichtige 

voerportfolio over de verschillende sectoren, met een verwacht gecombineerd volume van 

meer dan 3 miljoen ton mengvoer per jaar. Tegelijkertijd staat de joint venture voor een 

krachtige onderneming met nog betere expertise en aanwezigheid over alle sectoren heen, 

waardoor goed aan de veranderende eisen van de hele waardeketen kan worden voldaan.  

 

De onderlinge overeenkomst om een joint venture aan te gaan ligt in lijn met de strategische 

doelstellingen van beide partners. ForFarmers UK versterkt haar positie in de veel belovende 

pluimveesector en creëert tegelijkertijd mogelijkheden om de organisatie efficiënter te maken. 

2Agriculture profiteert van gezamenlijke investeringsmogelijkheden verspreid over een groter volume, 

een toegenomen geografische spreiding van productielocaties en uitbreiding naar de andere sectoren. 

De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de UK-mededingingsautoriteit.  

 

Profielen van partners in de joint venture 

ForFarmers UK, dochteronderneming van ForFarmers N.V., is een voeronderneming in het Verenigd 

Koninkrijk die ongeveer 2 miljoen ton mengvoer per jaar afzet (dit is exclusief volumes van 

enkelvoudige grondstoffen en co-producten) verspreid over alle sectoren en geproduceerd in 14 

fabrieken. Het merendeel van het voer dat ForFarmers produceert is voor de herkauwers- en 

varkenssector. Veel minder volumes worden geproduceerd voor de pluimveesector. Het bedrijf telt circa 

900 medewerkers.  

 

2Agriculture is een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk dat ongeveer 1,2 miljoen ton voer per jaar levert 

aan pluimveehouders, waarvan het merendeel onderdeel zijn van een integratie. 2Agriculture verkoopt 

ook voer aan onafhankelijke pluimveehouders. Het bedrijf heeft 250 medewerkers en exploiteert 5 

fabrieken in Schotland, East Anglia en Noord-Wales en heeft daarnaast een extrusiefabriek in 

Cambridgeshire.  

 

Strategische overweging 

The joint venture zal 2Agriculture’s expertise in de veel belovende pluimveevoersector samenbrengen 

met ForFarmers’ innovatievermogen en formulatie-vaardigheden, vooral voor wat betreft voeders voor 

herkauwers en varkens. Daarnaast zorgt de gecombineerde brede geografische dekking voor 

synergiemogelijkheden, vooral op het gebied van productie en logistiek. Evenzo leidt de joint venture 

tot verdere voordelen voor klanten doordat grondstoffen gezamenlijk kunnen worden ingekocht. Ten 

slotte zal de joint venture investeren in de versteviging van de supply chain, wat ten goede zal komen 

aan de transparantie rondom duurzaamheid en de oorsprong en kwaliteit van voeding.  
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Steven Read, Algemeen Directeur van ForFarmers UK en genomineerd Algemeen Directeur van de 

voorgenomen joint venture: “We zijn verheugd de fusie met 2Agriculture aan te kunnen kondigen, die 

voordelen zal opleveren voor klanten en toeleveringsketens in alle sectoren. Met onze gezamenlijke 

kracht op het gebied van innovatie en voerconcepten kunnen we voldoen aan de veranderende wensen 

van onze klanten en de maatschappij. Tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid om nog meer waarde 

te creëren voor onze klanten in alle sectoren door voortdurend in te zetten op verbeteringen en 

optimalisatie van onze dienstverlening op de meest efficiënte wijze. We zien er naar uit samen te 

werken met de collega’s van 2Agriculture om dit te realiseren.”  

 

Kevin Sketcher, Algemeen Directeur van 2Agriculture en genomineerd als lid van de directie van de 

voorgenomen joint venture: “We zien er naar uit onze krachten met die van ForFarmers te bundelen. 

ForFarmers is ook zeer gericht op het leveren van kwalitatief goed voer en advies aan klanten om hen 

in staat te stellen duurzame en steeds betere resultaten op het boerenerf te realiseren. We zien de 

voorgenomen joint venture als een goede strategische stap voorwaarts voor beide partijen, waarmee 

we ons gecombineerde klantenbestand in alle sectoren goede waar voor hun geld kunnen geven door 

hen kwalitatief goede voeders te blijven leveren. Bovendien zullen we goed gepositioneerd zijn om de 

agrarische sector te ondersteunen in het leveren van voedselzekerheid aan consumenten in het 

Verenigd Koninkrijk.”  

 

Markteigenschappen  

De totale afzet van voeders in het Verenigd Koninkrijk wordt geschat op ongeveer 17.5 miljoen ton. 

Verwachtingen variëren per sector, waarbij op dit moment de verwachtingen voor de pluimveesector 

het meest positief zijn. Pluimveevoeders in het Verenigd Koninkrijk worden voor het merendeel 

geproduceerd door de pluimvee-verwerkende ondernemingen, die het voer zelf nodig hebben voor het 

gebruik in hun eigen integraties. Het Verenigd Koninkrijk is niet volledig zelfvoorzienend voor wat 

betreft de productie van verse kip (95%) noch van varkensvlees (60%). Hoewel verwacht wordt dat de 

varkenssector op de middellange – tot langere termijn zal groeien, is het vooruitzicht voor de korte-

termijn dat de sector stabiel zal blijven. De reden hiervoor is de destabilisering van de Europese 

varkensmarkt als gevolg van verschillende uitbraken van Afrikaanse varkenspest. De zuivelmarkt is wel 

zelfvoorzienend en de verwachting is dat de herkauwerssector minimaal zal toenemen. 

 

Structuur overeenkomst  

De fusieovereenkomst behelst een transactie met gesloten beurs. De aandelenverhouding in de nieuwe 

joint venture zal 50,1% voor ForFarmers UK en 49,9% voor 2Agriculture zijn. Dit is gebaseerd op de 

huidige ondernemingswaarde van ieder van beide partners in de joint venture, rekening houdend met 

de verwachtingen van de respectievelijke partners voor 2022 en verder. De aandelenverhouding is ook 

een reflectie van het feit dat 2Agriculture zich volledig richt op de veelbelovende pluimveesector en 

bestaande leverovereenkomsten heeft in de geïntegreerde markt. ForFarmers zal 2Agriculture volledig 

consolideren in de financiële resultaten.  

 

 
 

 

Dit persbericht bevat informatie die als voorkennis kan worden aangemerkt in de zin van artikel 7, lid 1 
van de EU Marktmisbruikverordening. 
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Noot voor de redactie / Voor aanvullende informatie: 
 
Caroline Vogelzang, Director Investor Relations     
T: 0031 573 288 000   M: 0031 6 10 94 91 61     
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu    

 
Kevin Sketcher, Algemeen Directeur 2Agriculture 
E: kevin.sketcher@2agriculture.com 

  
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 verdere verduurzaming van de agrarische 
sector.  
ForFarmers is met een afzet van circa 10 miljoen ton diervoeders marktleider in Europa. De onderneming is actief 
in Nederland, België, Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk. ForFarmers heeft circa 2.500 medewerkers. De 
omzet bedroeg in 2021 circa €2,7 miljard. ForFarmers N.V. is genoteerd aan Euronext Amsterdam. 
 
ForFarmers N.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99 
info@forfarmers.eu, www.forfarmersgroup.eu 
 
 
Over 2Agriculture 
2Agriculture is een onafhankelijk mengvoerbedrijf in het Verenigd Koninkrijk dat al 50 jaar voeders levert aan de 
pluimvee-industrie. Meer dan 250 medewerkers werken in zes vestigingen in het VK in Schotland, East Anglia, 
Noord-Wales en Cambridgeshire. 2Agriculture produceert pluimveevoeders en werkt daarbij samen met 
pluimveehouders en -managers om de bedrijfsdoelen te helpen bereiken. 2Agriculture streeft ernaar de meest 
efficiënte producent van consistent kwaliteitsvoer in het VK te zijn en haar klanten te helpen om tegen de beste 
kostprijs te produceren. 

 

 
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. 
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