BETERE BIETENPRIJS

Op 12 februari hebben de raad van beheer en de concerndirectie de voorlopige jaarcijfers
en de bietenprijs 2019 gepresenteerd aan de ledenraad. De opgaande lijn zorgt voor een
beter resultaat en een betere bietenprijs.
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Ledenfinanciering 2020
De ledenraad heeft ingestemd met het
besluit van de raad van beheer om de minimuminleg vast te stellen op € 1.000,=
en de rentevaststelling voor inleg startend
in 2020 (voor de rentepercentages zie
www.cosunleden.nl). De directie en de
raad van beheer onderzoeken in de loop
van dit jaar mogelijkheden om de inleg te
verhogen.
Maarten Boudesteijn

nummer 1 | maart 2020 cosunmagazine

5

