Vraag & Antwoord

A: Algemeen
1.

Wat houdt de openbare beursnotering van ForFarmers in voor mij als houder van
certificaten, participatierekeningen en/of voerequivalenten?
Op het moment dat de aandelen van ForFarmers worden genoteerd op de beurs van Euronext
Amsterdam begint de handel in aandelen. U kunt na de notering certificaten en participatierekeningen alleen nog via het handelsplatform van Van Lanschot verkopen of omwisselen. Om
aandelen te verkrijgen heeft u een effectenrekening nodig. Deze kunt u openen bij uw bank.
Voerequivalenten blijven nog verhandelbaar via het handelsplatform van Van Lanschot.

2.

Wat is het verschil tussen een certificaat ForFarmers en een aandeel ForFarmers?
Momenteel staan er certificaten ForFarmers uit die verhandeld kunnen worden op het
handelsplatform van Van Lanschot. Een certificaat geeft recht op eventueel dividend, net als een
aandeel, maar geeft geen automatisch stemrecht. Een aandeel heeft dit wel. Houders van
certificaten die lid zijn van de Coöperatie FromFarmers en medewerkers van ForFarmers kunnen
hun stemrecht opvragen. Hier worden ze t.z.t. voor uitgenodigd. Na de openbare beursnotering
wordt voor de niet opgevraagde stemmen op certificaten een steminstructie door de coöperatie
gegeven.
Na de openbare beursnotering worden de aandelen ForFarmers verhandelbaar op de beurs van
Euronext in plaats van de certificaten op het handelsplatform van Van Lanschot. Als u na de
notering een verkooporder opgeeft of certificaten of een participatierekening omwisselt, zullen
uw certificaten of participatierekening automatisch worden omgewisseld voor aandelen, die
vervolgens op de beurs verkocht worden of op uw beleggingsrekening worden geboekt. Het
kopen van certificaten via het handelsplatform van Van Lanschot zal niet meer mogelijk zijn.

3.

Wanneer gaat ForFamers naar de beurs?
ForFarmers werkt op dit moment, samen met de begeleidende banken, aan de voorbereidingen
voor de openbare beursnotering aan Euronext Amsterdam. ForFarmers streeft er naar,
behoudens onvoorziene omstandigheden, om de notering aan Euronext in het tweede kwartaal
2016 te laten plaatsvinden.

4.

Wat gebeurt er als ik niets doe als ForFarmers naar de beurs gaat?
Uw certificaten, participatierekeningen en voerequivalenten blijven gewoon uw eigendom en
beschikbaar op het platform van Van Lanschot. Houders van certificaten die lid zijn van de
Coöperatie FromFarmers en medewerkers van ForFarmers kunnen hun stemrecht opvragen. Na
de openbare beursnotering wordt voor de niet opgevraagde stemmen op certificaten een
steminstructie door de coöperatie gegeven. U kunt na de notering certificaten en
participatierekeningen alleen nog via het handelsplatform van Van Lanschot verkopen of
omwisselen. U kunt wel blijven handelen in voerequivalenten. Alleen als u na de notering
aandelen wilt houden en wilt handelen in ForFarmers aandelen, dan dient u een effectenrekening
te openen bij uw bank. Eventuele resultaatuitkeringen worden op de gebruikelijke wijze
uitbetaald.
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5.

Wat moet ik doen als ik al mijn certificaten wil verkopen na de openbare
beursnotering?
U geeft de opdracht hiertoe via het handelsplatform van Van Lanschot. Dit is mogelijk vanaf de
dag dat de notering op Euronext Amsterdam plaatsvindt. De onderliggende aandelen zullen dan
op de beurs worden verkocht. De opbrengst wordt op het bij Van Lanschot bekende
rekeningnummer overgemaakt.

6.

Wat moet ik doen als ik mijn participatierekeningen wil verkopen na de openbare
beursnotering?
U geeft opdracht via het handelsplatform van Van Lanschot. Dit is mogelijk op de dag van
notering op Euronext Amsterdam. De onderliggende aandelen zullen dan op de beurs worden
verkocht. De opbrengst wordt op het bij Van Lanschot bekende rekeningnummer overgemaakt.
De omzetting van uw participatierekeningen kan fiscale consequenties hebben. Wij raden u aan
hierover contact op te nemen met uw financieel adviseur.

7.

Wat moet ik doen als ik voerequivalenten wil verkopen en kopen na de openbare
beursnotering?
In beide gevallen geeft u opdracht via het handelsplatform van Van Lanschot. De opbrengst
wordt op het bij Van Lanschot bekende rekeningnummer overgemaakt.

8.

Wat moet ik doen als ik wil handelen in aandelen?
Als u in de toekomst in het aandeel ForFarmers wil handelen dan moet u een effectenrekening
openen bij uw eigen bank.

9.

Ik heb op dit moment voerequivalenten ForFarmers op het handelsplatform van Van
Lanschot, wat betekent de openbare beursnotering op Euronext?
De voerequivalenten kunnen na de notering op Euronext nog steeds op het handelsplatform van
Van Lanschot worden verhandeld. Handel in voerequivalenten blijft uitsluitend mogelijk voor
leden van de Coöperatie FromFarmers.
Na 1 januari 2017 zijn voerequivalenten uitsluitend nog de verdeelsleutel voor het resultaat van
de Coöperatie FromFarmers.

10. Ik heb op dit moment een participatierekening FromFarmers op het handelsplatform

van Van Lanschot, wat betekent de openbare beursnotering voor mij?
Uw participatierekeningen blijven na de openbare beursnotering bestaan. U kunt na de notering
op Euronext Amsterdam uw participatierekening omzetten naar certificaten of aandelen. Het
handelen in participatierekeningen is echter niet meer mogelijk. U kunt na de notering op
Euronext nog steeds geheel zelf bepalen wanneer u uw saldo op uw participatierekening wilt
omzetten naar certificaten/aandelen. De omzetting van uw participatierekeningen kan fiscale
consequenties hebben. Wij raden u aan hierover contact op te nemen met uw financieel
adviseur.
11. Ik heb op dit moment certificaten ForFarmers op het handelsplatform van Van

Lanschot, wat betekent de openbare beursnotering voor mij?
Heeft u op dit moment certificaten ForFarmers, dan gelden voor u de volgende mogelijkheden:
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• U kunt uw certificaten omzetten in aandelen
De certificaten kunnen omgeruild worden voor ForFarmers aandelen. U kunt uw aandelen alleen
ontvangen en verhandelen via een effectenrekening bij een bank. Om uw aandelen te ontvangen
kunt u via het Van Lanschot handelsplatform een instructie geven om de aandelen op uw
effectenrekening geboekt te krijgen. U dient hierbij uw effectenrekening nummer op te geven
aan Van Lanschot.
Heeft u nog geen effectenrekening? Dan kunt u deze gemakkelijk openen bij uw bank (zie
onderdeel B. Effectenrekening openen voor meer informatie).
• U kunt uw certificaten verkopen
U geeft de opdracht hiertoe via het handelsplatform van Van Lanschot. Dit kunt u doen vanaf het
moment dat de openbare beursnotering plaatsvindt. De onderliggende aandelen zullen dan op de
beurs worden verkocht. De opbrengst wordt op het bij Van Lanschot bekende rekeningnummer
overgemaakt.
• U onderneemt geen actie
Uw certificaten blijven bestaan. U kunt na de notering certificaten alleen nog via het
handelsplatform van Van Lanschot verkopen of omwisselen. Bij verkoop worden de
onderliggende aandelen dan verkocht op de beurs. Als u van plan bent om in de toekomst nog in
aandelen ForFarmers te handelen, dan zult u een effectenrekening dienen te openen bij uw bank.
Houders van certificaten die lid zijn van de Coöperatie FromFarmers en medewerkers van
ForFarmers kunnen hun stemrecht opvragen. Na de openbare beursnotering wordt voor de niet
opgevraagde stemmen op certificaten een steminstructie door de coöperatie gegeven. Derden
die certificaten houden, kunnen geen stemrecht opvragen. Eventuele resultaatuitkeringen worden
op de gebruikelijke wijze uitbetaald.
12. Wat verandert er met de resultaatuitkering, vermogensvergoeding en dividend na de

openbare beursnotering?
• Over de voerequivalanten blijft u resultaatuitkering ontvangen via het handelsplatform van
Van Lanschot
• Over de participatierekeningen blijft u vermogensvergoeding ontvangen via het
handelsplatform van Van Lanschot
• Over de certificaten blijft u dividend ontvangen via het handelsplatform van Van Lanschot
• Over de aandelen zult u dividend ontvangen op uw geldrekening die is gekoppeld aan uw
effectenrekening waar uw aandelen ForFarmers in worden bewaard
13. Wat gebeurt er met het huidige handelsplatform van Van Lanschot na de openbare

beursnotering?
Het huidige platform blijft bestaan met de volgende functies:
•
Het verkopen van certificaten (onderliggende aandelen) op Euronext Amsterdam
•
Het overboeken van certificaten (onderliggende aandelen) naar een effectenrekening bij
uw bank
•
De administratie van certificaten, participatierekeningen en voerequivalenten
•
Het converteren van het saldo op participatierekeningen naar certificaten
•
Het converteren van het saldo op participatierekeningen naar aandelen gevolgd door een
directe verkoop op Euronext Amsterdam of door overboeking naar een effectenrekening
•
De handel in voerequivalenten tussen leden van Coöperatie FromFarmers

Vraag & Antwoord

B: Openen effectenrekening
14. Wanneer moet ik een effectenrekening openen?

Als u bij de openbare beursnotering op Euronext Amsterdam uw certificaten wilt omwisselen voor
aandelen dan heeft u een effectenrekening nodig. Daarnaast heeft u een effectenrekening nodig
als u aandelen ForFarmers wenst (bij) te kopen. Uw bezit kan alleen uitgebreid worden met
aandelen via Euronext Amsterdam omdat het niet meer mogelijk is om certificaten aan te kopen
via het huidige handelsplatform van Van Lanschot.
15. Kan ik, na de openbare beursnotering, mijn certificaten ergens anders houden dan bij

Van Lanschot?
Nee, dat kan in principe niet. U kunt – uw certificaten na omzetting in aandelen – wel houden via
uw bank. U dient hiervoor een effectenrekening te hebben bij uw bank.
16. Hoe open ik een effectenrekening?

U kunt bij de meeste de banken terecht voor het openen van een effectenrekening. Wij raden
aan bij uw eigen bank te informeren naar de mogelijkheden. Nadat u een effectenrekening
geopend heeft, dient u het effectenrekeningnummer van de nieuwe rekening door te geven aan
Van Lanschot. Indien u aandelen wenst te ontvangen op uw effectenrekening op de dag van
notering, dan kunt u dat kenbaar maken via het Van Lanschot handelsplatform.

C: Bestaande effectenrekening
17. Ik heb al een effectenrekening waar ik de aandelen op wil ontvangen. Waar kan ik dit

doorgeven?
Als u een effectenrekeningnummer heeft waar u de aandelen ForFarmers op wilt ontvangen, dan
dient u deze aan van Lanschot door te geven. Indien u aandelen wenst te ontvangen op uw
effectenrekening op de dag van notering, dan kunt u dat kenbaar maken via het Van Lanschot
handelsplatform, dit kan tot 3 werkdagen voor de dag van de notering aan Euronext.
18. Ik heb een effectenrekening bij een buitenlandse bank. Kan ik ook hier mijn aandelen

op ontvangen?
U kunt uw aandelen ook ontvangen op een effectenrekening bij een buitenlandse bank. Vraag
hierbij wel altijd na bij uw buitenlandse bank of er nog nadere instructies nodig zijn om de
aandelen ForFarmers via hen te ontvangen.
U dient het effectenrekeningnummer van de buitenlandse rekening door te geven aan Van
Lanschot. Indien u aandelen wenst te ontvangen op uw effectenrekening op de dag van notering,
dan kunt u dat kenbaar maken via het Van Lanschot handelsplatform.
19. Waar moet ik rekening mee houden bij het openen van een effectenrekening?

Wij raden u aan om bij de bank waar u een effectenrekening wilt openen te informeren welke
gegevens zij van u nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.
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D: Stemrecht
20. Wat gebeurt er met mijn stemrecht als ik aandelen heb?

Het bezit van aandelen brengt automatisch stemrecht met zich mee.
Als u na de notering op Euronext Amsterdam de aandelen op uw eigen effectenrekening heeft
staan, kunt u alle aan die aandelen verbonden rechten uitoefenen, waaronder het stemrecht. U
heeft tevens de mogelijkheid om een stemvolmacht af te geven.
21. Wat gebeurt er met mijn stemrecht als ik certificaten houd?

Leden en medewerkers kunnen hun stemrecht opvragen. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging.
Vragen zij het niet op dan kan Coöperatie FromFarmers een steminstructie geven met betrekking
tot de onderliggende aandelen.
Dat geldt ook voor het stemrecht van de overige certificaathouders Willen overige
certificaathouders hun stemrecht zelf uitoefenen dan zullen zij hun certificaten moeten omzetten
in aandelen.
22. Ik wil het stemrecht dat op mijn aandelen rust graag laten uitoefenen door

Coöperatie FromFarmers. Hoe doe ik dit?
Als u er voor kiest om uw aandelen op uw eigen effectenrekening aan te houden, dan kunt u
voorafgaand aan de algemene vergaderingen van ForFarmers een volmacht verlenen aan de
Coöperatie FromFarmers, die vervolgens het stemrecht op uw aandeel uitoefent. De coöperatie
zal steeds bepalen of zij dergelijke volmachten kan aanvaarden.

E: Contact
23. Waar kan ik terecht als ik verdere vragen heb?

Heeft uw verdere vragen over de gevolgen van de openbare beursnotering van ForFarmers voor
u als houder van instrumenten ForFarmers dan kunt u contact opnemen met het
ForFarmers/Rabobank Expert Centrum dat wordt bemand door Rabobank, telefoonnummer:
+31 (0)30 - 216 1200
Heeft u vragen over het handelsplatform van Van Lanschot en uw huidige posities dan kunt u via
de gebruikelijke manier contact opnemen met Van Lanschot Bankiers, telefoonnummer:
+31 (0)20 - 570 5091
Als u verdere vragen heeft over ontwikkelingen bij ForFarmers/FromFarmers en de achtergrond
van deze openbare beursnotering, neemt u dan contact op met ForFarmers, telefoonnummer:
+31 (0)573 288 191

