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Lochem, 18 april 2016
Betreft: vervolginformatie over de notering aan Euronext Amsterdam
Geachte heer, mevrouw,
Op 23 maart 2016 heeft u een brief ontvangen met toelichting over het voornemen van ForFarmers om haar gewone aandelen te noteren aan de beurs van Euronext Amsterdam. Op 15 april
2016 hebben de aandeelhouders van ForFarmers op de Algemene Vergadering het voorstel van
de voorgenomen openbare beursnotering goedgekeurd. ForFarmers streeft er naar, behoudens
onvoorziene omstandigheden, om de notering aan Euronext nog in het tweede kwartaal 2016 te
laten plaatsvinden.
Wat betekent een openbare beursnotering van ForFarmers voor mij?
Voor u als deelnemer aan het handelsplatform van Van Lanschot brengt een openbare beursn otering slechts beperkte veranderingen met zich mee. Wat deze veranderingen zijn, leest u in de
bijgesloten ”Vraag & Antwoord” lijst.
Als u een houder bent van certificaten ForFarmers en/of par ticipatierekeningen kunt u via het
van Lanschot handelsplatform aangeven of u deze vermogenstitels op het moment van notering
wilt laten omzetten naar aandelen. Voor het omwisselen in aandelen is een effectenrekening
nodig. Uw effectenrekening kunt u aan Van Lanschot doorgeven.
Als u uw certificaten en/of participatierekeningen op het V an Lanschot handelsplatform wilt blijven behouden, dan hoeft u geen actie te ondernemen. In een later stadium, na de note ring aan
Euronext Amsterdam, kunt u via het Van Lanschot handelsplatform er alsnog voor kiezen om uw
certificaten en/of participatierekeningen om te wisselen voor aandelen of te verkopen op een
door u gewenst moment.
De openbare beursnotering heeft geen invloed op de aan- en verkoop van voerequivalenten. De
handel in voerequivalenten zal blijven verlopen via het Van Lanschot handelsplatform.
Vragen openbare beursnotering?
Heeft u na het lezen van bijgevoegde documenten nog vragen over de openbare beursnotering,
gaat u dan naar onze Helpdesk op de website van www.forfarmers.eu. Hier staat een online vragen- en antwoordenlijst.
Er is tevens een ForFarmers/Rabobank Expertcentrum beschikbaar voor vragen over de keuzes
die u als houder van ForFarmers vermogenstitels heeft over de notering aan Euronext en de
eventuele gevolgen daarvan.
U kunt op werkdagen van 08:00-22:00 uur contact opnemen met het ForFarmers/Rabobank Expertcentrum, telefoonnummer 030-2161200.
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Indien u gebeld wenst te worden op een moment dat u het beste past om persoonlijk geïnfo rmeerd te worden over de openbare beursnotering, dan kunt u bijgevoegde antwoordkaart invullen en terugsturen naar het adres dat vermeld staat op de antwoordkaart.
Andere vragen?
Als u vragen heeft over de achtgrond van de openbare beursnotering of andere ontwikkelingen
bij ForFarmers, dan kunt u contact opnemen met ForFarmers, telefoonnu mmer 0573-288191.
Voor vragen over uw positie en het handelsplatform, kunt u contact opnemen met Van Lanschot,
telefoonnummer 020-5705091 of per e-mail via ems@vanlanschot.com.
Met vriendelijke groet,

Y.M. Knoop
CEO ForFarmers B.V.

