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About ForFarmers: the total feed business 
Kerntaken: 

• Productie en  verkoop  van  een compleet assortiment diervoederproducten en 
handelsartikelen 

• Leveren van  totale voeroplossingen  en advies,  aansluitend op de doelstellingen en 
bedrijfssituatie van de individuele klant, gebaseerd op internationale  nutritionele kennis 
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• Mengvoeders 

• Enkelvoudige 

grondstoffen 

• Concentraten 

• Blends  

• Halffabricaten 

 

• Mineralen 

• Additieven  

• Transitie 

producten 

• Jongveevoeders 

• Steekvaste 

bijproducten 

• Vloeibare producten 

• Droge specialiteiten 

• Zaden 

• Inkuilmiddelen  

• Gewasbeschermings-

middelen  

• Meststoffen 

• Ruwvoeders 

Voeders Bijproducten Zaai- en pootgoed Specialities 



Sterke basis 
• 1896:  Oprichting Coöperatie (Coop) 

 
• 2000:  Fusie ABC en CTA 

– Ongeveer 1 millioen ton 
– Focus op regio’s met groeipotentie 

 
• 2003 -2009:  Internationale groei 

– Focus op klantvraag: toegevoegde waarde (kennis ) versus scherpe prijs 
– Autonome groei en acquisitie  (o.a. Bela en BM in Duitsland)  
– Schaalvergroting, efficiency en specialiseren 
– Introductie nieuwe naam: ForFarmers 
– Overstap naar vermogen op naam 

 
• 2011-2013:  Op weg naar Europees leiderschap in  Total Feed markt  

– Acquisitie Hendrix en BOCM PAULS 
– Verkoop van niet-kernactiviteit  Cefetra 

 
• 2014 en verder:    Integratie en focus 

- Voorbereiding van handelsplatform naar openbare beurs 
- Versterking directieteam  
- Introductie One ForFarmers   
- Implementatie Total Feed Business 
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Facts & figures* 
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> 35 productielocaties  in vier landen 

Centraal georganiseerde R&D unit (NIC) 

> 2,200 medewerkers 

#1 in Europe:  Total Feed Business 
*  2013 

> 25,000 klanten (veehouderijbedrijven) 

Afzet: of 8.6 miljoen ton  diervoeders 

Omzet € 2.6  miljard 



Mengvoerafzet 2013 per diersector 
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Overig Pluimvee Rundvee Varkens 

9% 
22% 

32% 
37% 



Mengvoerafzet 2013 per land 
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België Verenigd Koninkrijk Duitsland Nederland 

8% 32% 19% 41% 



H1 2014 Financiële highlights 
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• €1,2 miljard: 

• -/- 9% vs. H1 2013, vooral door lagere 
grondstofprijzen 

•  Volume-effect: +1%  mede door acquisitie van HST 
Feeds   

Bruto omzet 

• €198,4 miljoen: 

• + 6% vs. H1 2013, door  optimale inzet van 
nutritionele kennis 

• Alle landen hebben aan de stijging bijgedragen 

 

Brutowinst 

• €27,2 miljoen: 

• + 33% vs. H1 2013 

• Eenmalige last in 2014 van ca. €2,1 miljoen door 
voorgenomen sluiting van één van de twee fabrieken 
in Deventer 

• Succesvolle start  integratie van HST Feeds 

Bedrijfsresultaat (EBIT) 

 
• €0,18 per aandeel: 

• + 21% vs. H1 2013 
 

 

 

Resultaat na  belastingen per aandeel 

 
• Solide financiële uitgangspositie: 
• Solvabiliteit stijgt naar 45,9% 
• Werkkapitaal gereduceerd 
• Netto schuld licht gedaald, ondanks dividenduitkering  en 

aankoop HST Feeds 

Kapitaalstructuur & liquiditeit 

 
• €18,8 miljoen:  

• + 21% vs. H1 2013 
• Stijging voornamelijk door hogere bruto winst 

 

Resultaat na belastingen 



H1 2014 Highlights 
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Goede brutowinst resultaten  
ondanks  dalende grondstofprijzen 

Versterking directie afgerond 

 
HST Feeds en Wheyfeeds in GB 
overgenomen en voorgenomen 

sluiting Deventer 
  

 Vervolgstappen gezet in uitbouw 
‘One ForFarmers’  

 

 Licht stijgende volumes 

Aanscherping strategie afgerond 
vóór eind 2014  
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H2 2014 YTD: key events 

Sterke groei productie biologische 
diervoerders  (Reudink) 

Nieuwe  kredietfaciliteit  
van € 300 miljoen ter 

ondersteuning van 
implementatie strategie 

ForFarmers rebranding 
afgerond in UK en gepland voor 
Belgie, Nederland  & Duitsland 

H1 2015 

Start implementatie 
aangescherpte strategie 
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1 Rundvee, Zeugen, Biggen, Zeugen, Layers, Broilers 
2 In geval geen markwaarde bekend was, is ForFarmers opbrengst als basis genomen. Vertegenwoordigd <5% 

van het totaal per land 
3 Duitse data omvat alleen Noord en Oost Duitsland 

Totaal 2 

Rundvee 

ForFarmers 
marktaandeel 

7.9 0.9 2.0 3.3 1.7 

Varkens 7.7 1.3 1.9 3.6 0.9 

Pluimvee 4.1 0.4 0.9 1.2 1.6 

Totaal 19.7 2.6 4.8 8.1 4.2 

6% 19% 4% 13% 
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Volume totale mengvoermarkt 155MT  

Duitsland 
15% 

Frankrijk 
14% 

Italië 
9% 

België 
4% 

Nederland 
9% 

UK 
10% 

Spanje 
13% 

Denemarken 
3% 

Hongarije 
2% 

Polen 
6% 

Ierland 
3% Overig 

12% 

Europese mengvoermarkt 2013 (volume) Menvoer  Market  opbrengsten, ForFarmers kernlanden 

Mengvoermarkt: € 20 miljard * kernlanden  ForFarmers 
*  2013, landen waarin ForFarmers op dit moment actief is 
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Uitdagingen in de markt ( total feed perspectief) 

Meer eisende 
klanten 

Machtige 
leveranciers 

Stevige 
concurrentie 

Alternatieve 

 aanbieders 

• Wereldwijde leveranciers van 
grondstoffen (Cargill, ADM) 

• Beperkt aantal leveranciers 
van vitaminen en premixen 

• Volatiele inkoopmarkt 

• Mixen op de boerderij 
• Onafhankelijke adviseurs (UK) 

• Een klein aantal grote spelers 
(Agrifirm, De Heus, Agravis, DLG, 
ABN/ABF) en een groot aantal 
kleine spelers in de markt  

• Nog steeds relatief veel 
tussenhandel 

• Concurrentie op standaard -
producten vooral op prijs 

• Boeren professionaliseren en 
schalen op vanwege economische 
druk op de sector  

• Consolidatie van boeren en 
volgende  schakels in voedselketen 

• Strengere voedselveiligheidseisen  
• Toenemend belang duurzaamheid 
• Productiviteitsverbetering 

noodzakelijk (bijv. verbeterde 
conversie) 



Visie 

Wij willen hét toonaangevende veevoerbedrijf zijn door het 
aanbieden van totaal voeroplossingen op de boerderij, 
zodat boeren vlees, melk en eieren van hoge kwaliteit 
kunnen produceren. Onze economische en duurzame 
oplossingen ondersteunen boeren bij het optimaliseren van 
hun bedrijf voor wat betreft winstgevendheid, 
voedselveiligheid en werkgemak. Daarmee zijn wij een 
essentiële schakel in de voedselketen. 



Door een transformatie te starten ... verstevigen we onze positie in de waardeketen ... en zorgen we voor ... 

Focus op aantrekkelijke 
segmenten 

Partner en aanbieden van de 
Total Feed Business-portfolio 

Totaaloplossingen voor 
diervoeding 

Winstgevendheid 
behorend tot de beste in 
de sector 

Ontwikkeling van 
medewerkers 

Acquisities 

Boeren Leverancie
rs 

Eén 
ForFarmer

s 

2020 

2014 

• Voorkeurspartner voor klanten 
• Aandeel in totale voerinname vergroten 
• Nauwere samenwerking met leveranciers 
• Nummer 1 of 2 in > 4 belangrijke landen 

One ForFarmers: 
professionalisering & 
schaalvoordelen benutten 

Horizon 2020 
De toonaangevende Total Feed Business voor boeren in Europa 
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Strategische initiatieven 

Focus op aantrekkelijke 
segmenten 

• Segmentatiestrategie om tegemoet te komen aan uiteenlopende 
wensen van klanten 

• Groepsbrede marketing strategieën per diersoort, waarmee we onze 
kennis optimaal kunnen benutten voor optimale oplossingen voor de 
klant 

Partner en aanbieden van 
de Total Feed Business-
portfolio 

• Verbreding van ons aanbod aan producten en diensten om een 
integrale totaalvoeroplossing te kunnen aanbieden 

• Strategische partnerships premixen, specialiteiten, additieven 
(Nutreco) & gewassen 

Acquisities 

• Transformatie in landen waar we nog niet de nummer 1 of 2 zijn 

• Onze kernactiviteit verstevigen om de Total Feed Business-portfolio aan 
te kunnen bieden op alle markten 

• Gerichte acquisities om nichemogelijkheden te benutten 

One ForFarmers: 
functioneren op topniveau 
& schaalvoordelen 
benutten 

• Commercie op topniveau 

• Optimalisatie van productie & logistiek 

• Optimalisatie van inkoop, formulering/nutritie & prijzen 

• Benutten van ondersteunende functies & systemen 
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Focus op Total Feed Business 

Ontwikkeling op de markt en 
onze huidige positie vragen om 
proactieve aanpak 

Focus aanpak per land/soort 

• Toename van home-mixing 
• Toename van specifieke klantvraag 

(concepten, melkrobots, ...) 
• Mogelijkheden voor gewasgerelateerde 

producten 
 

• Strategische samenwerkingsverbanden 
aangaan met leveranciers van 
voeringredienten en gewasgerelateerde 
producten 

• Portfolioplan per voercomponent per 
land/soort: 'best practices' uitrollen en 
nieuwe markten openen door 
herorientatie buitendienst en/of 
beoogde acquisities 
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Duurzaamheid integraal onderdeel business en strategie 

In
te

graal ve
ran
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o

o
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p

p
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Duurzame 
grondstoffen 

• Optimaal gebruik van bijproducten voedselindustrie 

• 100% verantwoord geproduceerde soja/palmolie 

Milieu 

• 10% vermindering van het energieverbruik per Kt 
productie/logistiek t.o.v. 2013  

Dierenwelzijn 

• Speciale producten en management-programma's 
voor gezonde dieren; leidend in biologische 
diervoeders en in animal welfare concepten   (bijv. 
Gildehoen) 

Mens & 
omgeving 

• Opleidingen voor werknemers  

• Projecten als Feed on Tour, Prince's Countryside Fund- 
en zuivelinitiatieven, open dagen 



One ForFarmers: één sterke merknaam 

• Bij een sterk internationaal bedrijf hoort een sterke merknaam –> ForFarmers 

 

• Met dezelfde betekenis voor iedereen  

 

• Zorgt voor internationale herkenbaarheid, versterkt ons bedrijfsimago en maakt dat 
ForFarmers een aantrekkelijke werkgever is voor getalenteerde medewerkers in de landen 
waarin we actief zijn 

 

• Ondersteunt de ontwikkeling en groei van het bedrijf 

 

• Staat voor het leveren van complete voeroplossingen, gebaseerd op internationale 
nutritionele kennis, die aansluiten bij de doelstellingen en de bedrijfssituatie van de 
individuele klant 

 

• Aantrekkelijke klantpropositie door combinatie van zowel autonome als internationale groei 
en strategische allianties die bijdragen aan schaalvoordelen en verdere verbreding en 
vedieping van kennis 



One ForFarmers - Duitsland 

 

• Eén merknaam, één organisatie  vanaf april 2015 

• Re-branding naar ForFarmers in Duitsland is onderdeel van dit proces 

• Implementatie The Total Feed Business (dit was in Duitsland: Futter für 
Ihre Rendite) 

• Business units: Noord, West  en Oost 

• Verder bouwen aan een leidende positie door autonome groei en 
acquisities 

• One ForFarmers, beste knowhow, om onze klanten de beste complete 
voeroplossingen te kunnen bieden (Total Feed Business) 



Van handelsplatform naar openbare beurs 
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• 2005: besluit vermogen in ‘dode hand’ van coöperatie op naam leden te zetten (Traject Vermogen op 
Naam ) 

• Eind 2010: start handel in certificaten via handelsplatform, met toegang derden  

Huidige handelsplatform 

• Door leden aangeboden certificaten zijn in de afgelopen jaren met name gekocht door derden 

• Risico dat aanbod komende jaren vraag gaat overstijgen;  zal leiden tot prijsdaling en afname 
bezit/vermogen leden en overige aandeelhouders 

• Voldoende vraag ‘externe’ aandeelhouders is essentieel voor stabiele en reële prijsvorming 

• Openbare beurs is hiervoor mogelijk een beter platform 

Overwegingen overgang naar openbare beurs 

• Besluit Ledenraad Coöperatie over voorwaarden openbare beurs is genomen (borging zeggenschap) 
• Algemene Vergadering april 2014 stemt over verder onderzoek / voorbereidingen mogelijke overgang 

van extern handelsplatform naar openbare beurs 
• Bij positieve uitkomst en gunstige marktcondities, kan ForFarmers voorstel doen aan RvC en Algemene 

Vergadering 

Status en vervolgstappen 




