PROCEDURE STEMRECHT ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS FORFARMERS GROUP B.V.
UITGANGSPUNTEN / PROCEDURE
1. Aantal: 106.261.040 certificaten van aandelen. Een certificaat geeft recht op één stem.
2. Maximum stemrecht:
2.1. Coöperatie FromFarmers U.A. heeft onbeperkt stemrecht. De verdeling van het stemrecht
		
vindt plaats over de ledenraadsleden, naar rato van de aanwezige ledenraadsleden. De
		
ledenraad kan besluiten dat één ledenraadslid alle stemmen van de coöperatie uitoefent.
2.2. Overige certificaathouders en participatierekeninghouders hebben een maximum stem		
recht van 5% (in combinatie als certificaathouder en participatierekeninghouder ook
		
maximaal 5%). De raad van commissarissen van ForFarmers Group B.V. kan dit verhogen
		
naar maximaal 15%. Het stemrecht dient te worden opgevraagd uiterlijk 10 dagen voor de
		
datum van de algemene vergadering van aandeelhouders. Voor 2012 betekent dit dat het
		
stemrecht vóór 26 maart dient te worden opgevraagd.
Wie kunnen er stemrecht uitoefenen?
1. Certificaathouders (C)
2. Houders van participatierekening(en) bij Coöperatie FromFarmers U.A. (P)
3. Coöperatie FromFarmers U.A. (= Coöperatie)
4. Stichting Administratiekantoor ForFarmers

In onderstaand schema zijn de verschillende mogelijkheden voor het opvragen en uitoefenen van
het stemrecht aangegeven.
= opgevraagd stemrecht
Stichting Administratiekantoor ForFarmers
(Alle resterende niet opgevraagde stemmen, stemrecht uit te oefenen door bestuur)

Coöperatie via de ledenraad
(Niet door P opgevraagde stemmen)
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Certificaathouders en participatierekeninghouders kunnen hun stemrecht opvragen via een formulier
op de websites van ForFarmers Group B.V. (www.forfarmersgroup.eu) en Coöperatie FromFarmers U.A.
(www.fromfarmers.eu) en via documenten op het handelsplatform.
Coöperatie FromFarmers U. A. vraagt al haar toekomende stemmen op (= aantal door de coöperatie gehouden certificaten minus het door de participatierekeninghouders opgevraagde stemmen).
Coöperatie FromFarmers U.A. wordt vertegenwoordigd door de ledenraadsleden.
Alle niet opgevraagde stemmen worden uitgeoefend door de Stichting Administratiekantoor
ForFarmers. Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor ForFarmers bestaat uit de algemeen
directeur en de leden van de raad van commissarissen van ForFarmers Group B.V. De Stichting Administratiekantoor ForFarmers wordt op de algemene vergadering van aandeelhouders door één persoon vertegenwoordigd.
Alle opgevraagde, niet aanwezige stemmen vervallen.

TIJDENS DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gestemd via elektronische stemkastjes.
De uitslag van een stemming wordt direct op een scherm zichtbaar gemaakt.
Voor het uitdelen van de stemkastjes dient u uw bewijs van opgevraagde stemmen, dat u thuis heeft ontvangen, af te geven bij een speciaal hiervoor ingerichte balie.
Voor het stemmen heeft u drie mogelijkheden:
1. u kunt voor een voorstel stemmen;
2. u kunt tegen een voorstel stemmen;
3. u kunt zich onthouden van stemming.
Indien u uw stemrecht heeft opgevraagd, dan kunt u tot en met 4 april 2012 niet meer handelen in certificaten en participatierekeningen.

