Bert-Jan Ruumpol over handelen in certiﬁcaten ForFarmers

ʻNiet
bang
maken
maar
Handelsplatform is
bewust
met
risicoʼs
omgaanʼ
klaar voor de start
Maandag 8 november start het handelsplatform van ForFarmers.
Op dit platform kunnen leden certiﬁcaten, voerequivalenten en
participatierekeningen verhandelen. Ook niet-leden zijn welkom op het
handelsplatform. Zij kunnen alleen certiﬁcaten kopen of verkopen, stelt
algemeen-directeur Bert-Jan Ruumpol.
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Certiﬁcatenhandel
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Zowel leden als nietleden van ForFarmers
kunnen volgens
algemeen directeur
Bert-Jan Ruumpol op
het handelsplatform
van de coöperatie
handelen.

Was deze moeilijke constructie van een
handelsplatform nodig?
„Ja wij zagen een probleem. Als de afzet zou
gaan dalen, zouden we minder efﬁciënt worden. Daarmee zou de waarde/prijsverhouding
van het vermogen van onze leden slechter
worden. In het andere geval, wel groeien,
zou het vermogen van de leden verwateren.
Beide situaties zijn niet gunstig. Daarom is in
november 2005 besloten om het vermogen van
de coöperatie op naam te zetten van de leden.
Het vermogen en rendement komen daardoor
ten gunste van de leden.”
Was er een besluit genomen om te groeien of te stabiliseren?
„ForFarmers heeft vanaf 2003 ingezet op groei.
Vanaf dat jaar tot 2009 groeide de omzet van
ForFarmers. Om groei te realiseren, hebben
wij duidelijk ingezet op onze kernactiviteiten,
het afzetten van voer, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaad en pootgoed
en aan de andere kant niet kernactiviteiten te
verkopen. Wij hebben ondermeer een pluimveeslachterij verkocht. Begin 2007 was het
eigen vermogen van ForFarmers 137 miljoen
euro. Drie jaar later, op 31 december 2009,
is het eigen vermogen toegenomen tot 226
miljoen euro.”
Hoe lang duurt het voordat het vermogen
op naam wordt gezet?
„In tien jaar tijd, van 2007 tot en met 2016, met
een uitloop in 2017 zal het vermogen op naam
worden gezet. Jaarlijks zal omgerekend 10
miljoen certiﬁcaten op participatierekeningen
worden gezet. Bezittingen en activiteiten van
de coöperatie FromFarmers zijn in 2007 overgebracht naar de Besloten Vennootschap ForFarmers. Met deze constructie kreeg FromFarmers
100 miljoen aandelen in de bv. De nominale
waarde van het aandeel is 1 euro.”
Verhandelen van aandelen gaat met veel
rompslomp gepaard, dat is toch niet aantrekkelijk?
„Er is inderdaad een notaris nodig voor het
verhandelen van aandelen in een bv. Dit hebben wij ondervangen door Stichting Administratiekantoor ForFarmers op te richten. Eind
september ontving de coöperatie de goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten
om vermogensrechten te verhandelen. Het
Administratiekantoor kan nu alle certiﬁcaten
verhandelen, zonder notaris.”
Op welke manier wordt het vermogen van
FromFarmers verdeeld?
„De 100 miljoen certiﬁcaten van FromFarmers
worden in vier stappen verdeeld. Van alle leden
werd het aantal voerequivalenten (V€) berekend. Per ton mengvoer dat een lid in de periode van 2001 tot en met 2006 heeft gekocht,
krijgt hij 1V€, ook andere afgenomen producten worden omgerekend naar V€. Voorwaarde
is wel dat het lid in de periode 2007 tot en met

2016 minimaal voor eenzelfde hoeveelheid
V€ blijft afnemen bij ForFarmers, anders krijgt
hij over dat jaar in verhouding minder. Leden
hebben 1.280.396 V€ in totaal. Op basis van V€,
in de periode 2007 tot en met 2016, krijgt een
lid vermogen dat op zijn participatierekening
wordt gezet. Vervolgens kan hij de participatierekening in certiﬁcaten omzetten.”
Zijn de certiﬁcaten alleen in het bezit van
leden?
„Nee, ruim 94 procent van de certiﬁcaten is in
handen van de coöperatie, de andere 6 procent
(6.261.040 stuks) zijn in het bezit van 150 medewerkers. Voor binding aan en betrokkenheid
met ons bedrijf hebben wij medewerkers de
gelegenheid gegeven om certiﬁcaten te kopen.
Op deze manier willen wij de juiste medewerkers aantrekken. Er zaten wel voorwaarden
aan om certiﬁcaten te kopen. Een voorwaarde
was dat de medewerker in vaste dienst moest
zijn. Medewerkers zijn zelfs ﬁnancieel ondersteund om certiﬁcaten te kopen, het is geen
gift. Wij hebben ze een lening gegeven. Op
deze certiﬁcaten zit wel een lock-up constructie, dat houdt in dat zij de eerste vijf jaar het
certiﬁcaat niet mogen verkopen.”
Hoe komt een lid aan een certiﬁcaat?
„Door het omzetten van participatierekeningen komt een lid van FromFarmers aan certiﬁcaten. Er kan worden gekozen om het hele
bedrag om te zetten in certiﬁcaten of een deel
ervan, die keuze ligt bij het lid. En natuurlijk
kopen op het platform.”
Wie kan er allemaal handelen op het platform?
„Leden en niet-leden. Voerequivalenten, participatierekeningen en certiﬁcaten kunnen door
leden op het handelsplatform worden verhandeld. De niet-leden kunnen alleen certiﬁcaten
verhandelen.”
Moet overdracht van certiﬁcaten nu ook
via het handelsplatform plaatsvinden?
„Het overdragen van certiﬁcaten zoals tussen
vader en zoon kan ook buiten het platform
om. Een dergelijke transactie is vergelijkbaar
als de trekker die wordt overgedragen.”
Konden leden zich vinden dat ook derden
worden toegelaten op het handelsplatform?
„Leden konden zich goed vinden in deze constructie. Hiermee groeit de groep op het platform wat meer vraag creëert dat kan gunstig
uitpakken voor de waarde van certiﬁcaten.”
Krijgen derden nu, omdat zij certiﬁcaten
kunnen verhandelen, ook het recht op
stemrecht?
„Dat klopt. Zij kunnen inderdaad stemrecht
aanvragen voor de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. Er is wel een veiligheid
ingebouwd. Zowel de leden van de coöperatie

als niet leden (certiﬁcaathouders) hebben
maximaal een stemrecht van 5 procent. Bij de
Raad van Commissarissen kunnen certiﬁcaathouders een maximaal stemrecht aanvragen
van 15 procent, maar dat zijn dan wel uitzonderlijke situaties. Als het stemrecht niet wordt
opgevraagd zal de ledenraad van FromFarmers en Stichting Administratiekantoor
ForFarmers dit stemrecht meenemen op de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.”
Is dat niet gevaarlijk dat derden mogen
meebeslissen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders?
„Het lijkt gewaagd dat derden stemrecht hebben in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders maar wij hebben sloten op de
deur gebouwd, namelijk maximaal 5 procent
stemrecht. Door deze beveiliging hebben wij
niet het idee dat wij zomaar van de een op
andere dag worden overgenomen. Bovendien
groeit het aantal niet-leden niet uitzonderlijk
hard, waardoor zij een meerderheid gaan
vormen.”
Het handelsplatform is dat een gebouw
waar leden en niet leden een paar keer
week bij elkaar komen om te handelen?
„Nee, handelen kan achter de pc thuis. Via
de website www.forfarmersstockexchange.
eu krijgt elke deelnemer een persoonlijke
pagina. Op deze pagina staat een overzicht.
Hierin staat het aantal voerequivalenten,
saldo op de participatierekening, het aantal
certiﬁcaten dat in bezit is, lopende orders
en orders die zijn uitgevoerd en eventuele
transacties.”
Kan je elke dag handelen?
„Via de website hebben leden en niet-leden
de mogelijkheid om 24 uur per dag, 365
dagen per jaar, orders te plaatsen. Alleen
afwikkeling van de geplaatste orders vindt
niet 24 uur per dag plaats. Dat gebeurt op
werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur.”
Is deelname aan het handelsplatform
gratis of hangt er een prijskaartje aan?
„Deelnemers betalen jaarlijks 65 euro. Voor
elke transactie moet een vast bedrag van 7
euro vermeerderd met een percentage over
de waarde worden betaald.”
Was het niet gemakkelijker geweest om
naar de beurs te gaan?
„De keuze voor een beursgang hangt van meer
zaken af dan alleen de kosten waar je mee te
maken krijgt. Leden vinden het nu nog niet
wenselijk om naar de beurs te gaan en verder
hangt er een pakket van beknellende regels
aan de toegang tot de beurs vast. Ook wij
vinden transparantie belangrijk en dat krijgen
onze leden met dit systeem ook wel. Wij konden nu het systeem zo inrichten zoals de leden
dat wensen, maar bij handelen op een beurs is
dat in deze fase nog niet het geval.” n
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