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ForFarmers draagt Theo Spierings voor als CEO
De raad van commissarissen van ForFarmers N.V. draagt de heer Theo Spierings voor, om
door de algemene vergadering van aandeelhouders te worden benoemd als lid van de
raad van bestuur van ForFarmers voor een periode van 1 jaar. Binnenkort wordt hiervoor
een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (‘BAvA’) bijeengeroepen,
die naar verwachting plaats vindt in januari 2023. De heer Spierings begint zijn
werkzaamheden op 1 januari 2023 en gaat bij zijn benoeming de functie van Chief
Executive Officer (‘CEO’) vervullen.
Theo Spierings (58) heeft veel ervaring in de agrarische sector. Hij begon met een studie
levensmiddelentechnologie aan de HAS in Den Bosch en vulde deze aan met een MBA van Glasgow
University. In 1986 startte hij zijn carrière bij Friesland Foods, waar hij later als CEO de fusie met
Campina leidde. Van 2011 tot 2019 was Theo Spierings CEO van Fonterra, de wereldspeler op het
gebied van zuivel gevestigd in Nieuw Zeeland. Sindsdien helpt hij bedrijven met transformatie en
duurzaam ondernemen. Hiertoe heeft hij The Purpose Factory opgericht, een adviesbureau dat zich
vooral richt op het duurzaam transformeren van ondernemingen in de agrarische sector.
Jan van Nieuwenhuizen, voorzitter van de raad van commissarissen van ForFarmers: ‘We zijn
bijzonder verheugd dat we Theo Spierings kunnen voordragen als CEO. Hij heeft een
indrukwekkende, internationale ervaring in de zuivelindustrie en daarnaast een enorme drive en
kennis om de agrarische sector te helpen om toekomstbestendig te zijn en tegelijkertijd verder te
verduurzamen. Gedurende zijn carrière heeft hij vele veranderingstrajecten geleid of geadviseerd. Zijn
energie en besluitvaardigheid en tegelijkertijd zijn focus op verbinding, zijn kenmerkend voor zijn
manier van opereren. Wij zijn van mening dat Theo Spierings de ervaring, kennis en
karaktereigenschappen heeft om aan ForFarmers in de huidige fase leiding te geven’.
Theo Spierings: ‘Ik heb me altijd zeer betrokken gevoeld bij de boeren en de agrarische sector en
zeker op dit moment. De agrarische sector is innovatief, vooruitstrevend en speelt een belangrijke rol
in de voedselketen. Niet alleen in Nederland en Europa, maar zeker ook mondiaal. Het is van groot
belang deze keten te optimaliseren en verder te verduurzamen. Ik kijk er dan ook naar uit om deze
opdracht aan te gaan en hier mede richting aan te geven’.
De voorgenomen benoeming van Theo Spierings houdt verband met het vertrek van de huidige CEO.
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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 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
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.

