Persbericht
Lochem, 13 augustus 2021

FromFarmers:
Resultaten eerste halfjaar 2021 ForFarmers
Coöperatie FromFarmers U.A. heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in
ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is. FromFarmers meldt dat ForFarmers vandaag
de halfjaarcijfers 2021 heeft gepubliceerd.
Het integrale persbericht van ForFarmers is als bijlage van dit persbericht opgenomen.
Ben Volker, voorzitter van het Bestuur van Coöperatie FromFarmers U.A.: “ForFarmers heeft
vanochtend de resultaten over het eerste halfjaar 2021 gepubliceerd. De resultaten geven onder meer
blijk van de moeilijke marktomstandigheden waarmee zowel ForFarmers als onze leden in het
afgelopen halfjaar zijn geconfronteerd. De Covid-maatregelen duurden langer dan we hadden gehoopt
en verwacht, waardoor het herstel van de vraag naar onze producten ook langer duurde. De prijzen
voor onze producten herstelden zich in het algemeen wel weer, maar als gevolg van de forse
prijsstijgingen voor grondstoffen werd het voer ook steeds duurder. Het blijft in zulke concurrerende
markten van groot belang dat de voerleverancier een goed product en goed advies levert dat ons
helpt een goede productie te kunnen realiseren. We merken dat ForFarmers zich daarvoor blijft
inzetten. Bovendien was het een enerverend voorjaar vanwege de verkiezingen. Onze sector krijgt
naar ons gevoel een veel te eenzijdige en zware rekening gepresenteerd in het stikstofdebat. Het feit
dat wij voor kwalitatief goed voedsel zorgen, met aandacht voor mens, dier en natuur, wordt niet
voldoende benadrukt. We weten dat ForFarmers samen met andere organisaties in de keten hard
vecht voor een duurzame toekomst voor onze prachtige sector door onder meer sterk in te zetten op
de kracht van innovaties. Innoveren, niet saneren. Daar ligt dé oplossing voor het stikstofdossier. De
leden waarderen deze actieve inzet voor alternatieve plannen.”

Bekijk online het integrale persbericht van ForFarmers halfjaarcijfers 2021.

Nadere informatie
FromFarmers is een coöperatie met circa 4.000 leden, gevestigd aan de Kwinkweerd 12 te Lochem.
Haar belangrijkste activiteit bestaat uit het beheren van haar meerderheidsbelang in ForFarmers N.V.
www.fromfarmers.eu – info@fromfarmers.eu - +31 (0)573 28 88 00
Contact
Caroline Vogelzang, T: +31 (0)573 28 88 00; E: caroline.vogelzang@forfarmers.eu

