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Lochem, 23 maart 2016

Betreft: informatie m.b.t. de voorgenomen notering op Euronext Amsterdam

Geachte heer/mevrouw,
Op 22 maart 2016 heeft ForFarmers haar jaarcijfers 2015 bekendgemaakt. In het persbericht over de
jaarcijfers 2015 heeft ForFarmers het voornemen om te noteren op Euronext Amsterdam bevestigd. Zoals in de
agenda van de Algemene Vergadering is opgenomen, zal hierover op 15 april 2016 een besluit worden
genomen.
De voorgenomen notering aan Euronext Amsterdam biedt ForFarmers veel voordelen voor nu en in de
toekomst. Ten eerste geeft een notering aan Euronext Amsterdam een betere toegankelijkheid voor
investeerders, wat een betere verhandelbaarheid van de aandelen kan betekenen. Daarnaast is een notering
een kwaliteitsstempel voor de organisatie, het vergroot de naamsbekendheid en bevordert het vertrouwen bij
nationale en internationale zakenpartners.
U als houder van certificaten, participatierekeningen en/of voerequivalenten
Voor u als deelnemer aan het huidige handelsplatform van Van Lanschot zal een eventuele openbare
beursnotering slechts beperkte veranderingen met zich meebrengen. Deze veranderingen worden beschreven in
de bijgesloten lijst ”Vraag & Antwoord”. Op het moment dat de voorgenomen notering op Euronext Amsterdam
wordt goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 15 april 2016, zult u hierover verder geïnformeerd
worden.
Vragen?
Mocht u voor nu al vragen hebben betreffende dit voorgenomen besluit, gaat u dan naar onze Helpdesk op de
website van www.forfarmers.eu. Om het proces van de eventuele overgang naar Euronext te begeleiden, heeft
ForFarmers de Rabobank en ABN AMRO Bank aangesteld als begeleidende banken. Vanaf 29 maart 2016 zal er
een ForFarmers/Rabobank Expert Centrum beschikbaar zijn. Hierbij kunt u terecht met vragen over de keuzes
die u heeft als houder van ForFarmers vermogenstitels met betrekking tot de voorgenomen notering aan
Euronext en de eventuele gevolgen daarvan.
U kunt op werkdagen van 08:00-22:00 uur contact opnemen met het ForFarmers/Rabobank Expert Centrum,
telefoonnummer 030-2161200.
Als u vragen heeft betreffende de achtergrond van dit besluit of andere ontwikkelingen bij ForFarmers dan kunt
u contact opnemen met ForFarmers, telefoonnummer 0573-288191. Voor vragen over uw positie en het
handelsplatform kunt u contact opnemen met Van Lanschot, telefoonnummer 020-5705091.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Y.M. Knoop
CEO

