
 
 

 

                               
 

 

Persbericht  

Lochem, 3 mei 2016 
 

 

ForFarmers kondigt beursnotering per 24 mei 2016 aan  
op Euronext Amsterdam 
 
ForFarmers, de Europese marktleider op het gebied van conventionele en biologische 
voeroplossingen voor de veehouderij, kondigt aan dat de  beursnotering en verhandeling van haar 
gewone aandelen (de "Aandelen") op Euronext Amsterdam (de "Beursnotering") naar verwachting 
zal aanvangen op 24 mei 2016 met het symbool "FFARM", onvoorziene omstandigheden 
voorbehouden. 
 
ForFarmers zal geen nieuwe aandelen aanbieden of uitgeven in verband met de Beursnotering. Het prospectus 
met betrekking tot de Beursnotering wordt binnenkort gepubliceerd. Tot de Beursnotering worden de certificaten 
van aandelen van ForFarmers, de participatierekeningen en voerequivalenten van FromFarmers verhandeld via 
een multilaterale handelsfaciliteit. Houders van certificaten van aandelen en participatierekeningen kunnen deze 
financiële instrumenten omzetten in Aandelen verhandelbaar op Euronext Amsterdam in overeenstemming met 
de daarvoor toepasselijke bepalingen en voorwaarden. Met ingang van de Beursnotering zullen alleen de 
voerequivalenten verhandelbaar blijven via de multilaterale handelsfaciliteit. 
 
Rabobank en ABN AMRO treden op als gezamenlijke financiële adviseurs in het kader van de Beursgang.  

 
Voorafgaand aan de Beursnotering zal ForFarmers B.V. worden omgezet in ForFarmers N.V.  

 
 
Noot voor de redactie / voor meer informatie: 
Caroline Vogelzang, Communicatie afdeling ForFarmers, T: 0031 6 10 94 91 61 
E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu 
 
 
ForFarmers (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende onderneming actief op het gebied van 
conventionele en biologische voeroplossingen voor de veehouderij. Met een afzet van circa 9,1 miljoen ton 
diervoeders op jaarbasis is ForFarmers marktleider in Europa. Naast diervoeders voor de rundvee-, varkens-, 
pluimvee- en paardensector levert ForFarmers producten voor akker- en weidebouw. Bij haar producten biedt 
ForFarmers klanten aanvullende kennis en advies op het gebied van voeding, houderij en bedrijfsontwikkeling.  
ForFarmers levert een bijdrage aan een economisch rendabele en duurzame voedselproductie door op efficiënte 
wijze diervoeders te produceren en af te leveren bij klanten en producten en concepten te ontwikkelen die ervoor 
zorgen dat dieren het voer op gezondere en betere wijze kunnen benutten (verbetering voerefficiëntie). Daarvoor 
beschikt het bedrijf over een eigen innovatiecentrum, dat nauw samenwerkt met gerenommeerde 
onderzoeksinstituten en universiteiten. 
 
ForFarmers heeft 2.370 medewerkers en productievestigingen in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk, die samen een  omzet van ruim € 2,2 miljard (2015) genereren. 
 
Ultimo 2015 had Coöperatie FromFarmers U.A. 61,0% van de zeggenschap in ForFarmers en samen met de 
certificaten van aandelen van de leden 68,2% van de zeggenschap. Coöperatie FromFarmers is een coöperatie 
met 6.248 leden en is gevestigd in Lochem. De activiteiten bestaan onder andere uit het beheren van haar 
participatie in ForFarmers. 
 
ForFarmers B.V., Postbus 91, 7240 AB Lochem, T: +31 (0)573 28 88 00, F: +31 (0)573 28 88 99, 
info@forfarmersgroup.eu, www.forfarmersgroup.eu, info@fromfarmers.eu, www.fromfarmers.eu. 
 
 
 



 
 

 

Disclaimer 
 
Dit persbericht mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of onderdeel van een aanbod 
tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de verkoop van effecten. Dit 
persbericht is geen prospectus in de zin van Richtlijn 2003/71/EC (de Prospectus Richtlijn). 
 
In het kader van de voorgenomen toelating van de gewone aandelen in ForFarmers N.V. tot de 
handel op de gereglementeerde markt van Euronext Amsterdam N.V. zal een prospectus (met 
inbegrip van eventuele supplementen daarop) worden gepubliceerd en goedgekeurd door de 
Autoriteit Financiële Markten. Het goedgekeurde prospectus is na publicatie kosteloos verkrijgbaar 
op www.forfarmersgroup.eu. 

 


