Vragen en antwoorden betreffende “Connecting Growers”:

1. Waarom start HZPC het programma “Connecting Growers?”
Dit “Connecting Growers” programma wordt gestart om ervoor te zorgen dat er meer
certificaten van HZPC in het bezit komen van actieve telers. Voor HZPC is het belangrijk
dat de meeste certificaten in het bezit zijn van actieve telers opdat er geen groot verschil
gaat ontstaan tussen het belang van enerzijds de teler en anderzijds de
certificaathouder.
HZPC kan zich permitteren om de kosten van zo een programma te dragen.
Het is ook in het belang van de bestaande certificaathouders dat er een goede
verbintenis blijft bestaan met de telers en dat de telers willen blijven telen voor HZPC
opdat HZPC kan blijven groeien.
2. Waarom deze manier? Kan HZPC niet verplichten dat niet-actieve telers of oudere telers
de certificaten te verkopen?
Nee, HZPC kan dat momenteel niet verplichten en wil dat ook niet verplichten. De grens
tussen een actieve teler en een niet-actieve teler is juridisch niet hard te maken. Een
oudere teler met nog 1% aandeel in het teeltbedrijf, is juridisch nog steeds een actieve
teler; ook al is zijn betrokkenheid gering en is deze persoon in de praktijk niet actief.
HZPC waardeert de betrokkenheid van de oudere telers. In het verleden is bewust
besloten dat oud-telers (volgens de statuten zijn dat telers die niet langer meer telen voor
één van de deelnemingen van HZPC Holding B.V. of voor een derde of voor zichzelf)
wel certificaathouder mogen zijn. Dat wordt gewaardeerd door deze oud-telers en door
HZPC.
3. Hoe komt het aantal te leveren certificaten per teler tot stand?
a. Een teeltbedrijf contracteert in de winter een bepaald aantal hectares
pootaardappelen bij een HZPC-deelneming voor de eerstvolgende oogst.
b. De definitieve aangifte bij de landelijke keuringsdienst voor dat areaal is bepalend
voor het aantal hectares waarover certificaten aan het teeltbedrijf worden verstrekt.
c. HZPC koopt voor een vast bedrag certificaten aan. Het aantal certificaten dat wordt
gekocht is afhankelijk van de beurskoers en het aanbod.
d. Op basis van het totaal aantal hectares (=b) en het totaal aantal aangekochte
certificaten (=c) volgt een aantal certificaten per geteelde hectare (dat is een niet
afgerond getal).
e. Ieder teeltbedrijf ontvangt een aantal certificaten wat een vermenigvuldiging is van
het aantal hectares (=b) met het aantal certificaten per hectare (=d). Dat getal wordt
afgerond op een geheel aantal certificaten. De manier van afronding is aan HZPC.
4. Waarom alleen telers in de EU?
HZPC start in de EU, waar dit programma relatief eenvoudig te organiseren is vanwege
de bestaande wet- en regelgeving voor de handel en het bezit van certificaten van
aandelen. De EU is de regio waar het overgrote deel van het pootgoedareaal voor HZPC
geteeld wordt. Bovendien is dit een regio waar een goed functionerend keuringssysteem
bestaat.
De intentie van HZPC is dat de telers in het VK hier ook aan mee kunnen doen indien
blijkt dat dit programma ook zonder problemen uit te voeren is binnen de toekomstige
wetgeving van het VK.

5. Is er een verschil tussen een teler van HZPC in Nederland of in een ander EU-land?
Nee, dit geldt binnen de EU voor alle telers die voor één van de deelnemingen van
HZPC Holding B.V. telen. Er wordt in deze ook geen onderscheid gemaakt tussen een
STET-teler en een HZPC-teler.
6. Dient de teler al het pootgoed voor een HZPC-deelneming te telen?
Nee, het maakt niet uit of de teler ook voor andere handelshuizen teelt, of pootgoed vrij
verhandelt. Wat telt zijn de hectares die voor de aanvang van het seizoen met een
deelneming van HZPC Holding B.V. zijn gecontracteerd en die zijn aangegeven voor de
keuring.
7. Heeft dit programma invloed op de koers van het certificaat?
Ja mogelijk, het feit dat HZPC een koper zal worden op de markt, zal van invloed zijn
op de koers. De vraag wordt groter, maar het effect ervan hangt af van het aanbod.
8. Waarom doet HZPC dit nu en wordt er niet gewacht op een hogere of lagere koers?
Dit “Connecting Growers” programma wordt uitgevoerd om de overdracht van
certificaten van niet-actieve naar actieve telers te stimuleren. Het staat los van de
koersontwikkeling van het certificaat. Uiteraard kan dit alleen gedaan worden indien er
voldoende aanbod is van certificaten. Sinds een aantal beursdagen is het aanbod groter
geworden.
9. Waarom geeft HZPC geen nieuwe certificaten uit?
De uitgifte van nieuwe certificaten zou een verwatering van het dividend op leveren.
10. Moet iedere teler hieraan meedoen?
Nee, indien een teler geen certificaten wenst te ontvangen, kan deze hiervan afzien.
Deze teler wordt dan niet op een andere manier gecompenseerd. HZPC zal actief aan
de telers vragen of men aan deze regeling mee wil doen. Dit ook omdat HZPC nog
aanvullende gegevens van ieder teeltbedrijf dient te ontvangen.
11. Wat gebeurt er indien HZPC deze certificaten niet kan kopen?
Als er voor dat seizoen op de markt voor de 1,5 miljoen euro geen of niet voldoende
certificaten gekocht kunnen worden omdat er geen of te weinig aanbod is, zullen geen
of alleen de gekochte certificaten over de geteelde hectares worden verdeeld. In de
toekomstige jaren worden er geen aanvullende certificaten gekocht om het aantal dat
niet is aangekocht te compenseren.
12. Geldt dit “Connecting Growers” programma voor meerdere jaren?
Ja. Het is de intentie van HZPC om dit programma voor een periode van 10 jaar uit te
voeren, maar ze heeft het recht om dit alle jaren te stoppen.
De Raad van Commissarissen van HZPC Holding B.V. beslist alle jaren of er voldoende
kapitaal beschikbaar is voor dit programma. Het Bestuur van de Vereniging HZPC beslist
over de verdeling van het kapitaal dat door de Raad van Commissarissen beschikbaar
wordt gesteld. De lange termijn verwachting van HZPC is dat normaliter dit programma
uitgevoerd kan worden.
Na 3 jaar zal het programma worden geëvalueerd. Indien blijkt dat niet of niet
voldoende het gewenste effect wordt gerealiseerd, zal HZPC beslissen om dit
programma te stoppen en/of dit programma te wijzigen.

13. Waarom per teeltbedrijf en niet per persoon?
De pootgoedcontracten worden gemaakt per teeltbedrijf en niet per individuele teler als
persoon. Daarom kan dit systeem alleen gelden voor de teeltbedrijven. Ieder teeltbedrijf
is direct of indirect in handen van één of meerdere personen. HZPC dient per teeltbedrijf
te weten wie de UBO’s zijn (= Ultimate Beneficial Owners).
Indien de UBO’s van een teeltbedrijf niet bekend zijn bij HZPC, kan HZPC geen
certificaten geven aan dat teeltbedrijf.
Geen enkel persoon kan in privé of via bedrijven in totaal meer dan 1% van de totale
hoeveelheid certificaten van HZPC bezitten. Indien één UBO van het teeltbedrijf door dit
programma boven deze 1% uitkomt, zal deze teler het meerdere op de eerstvolgende
beursdag dienen te verkopen.
14. Wat zijn de fiscale gevolgen als de teler de certificaten in privé wil ontvangen?
HZPC kan de certificaten alleen geven aan de teeltbedrijven waar een teeltcontract mee
is afgesloten en niet direct aan de eigenaren van de teeltbedrijven. Indien de eigenaren
van het teeltbedrijf deze certificaten naar het privébezit willen overhevelen, is dat
mogelijk. Ze zullen dat zelf moeten regelen volgens de bestaande regels, nadat de
certificaten zijn verkregen.
15. Kan een teler een deel van de certificaten in privé hebben en een ander deel in zijn
bedrijf?
Ja, dat kan. Belangrijk is dat het totaal van het aantal certificaten dat een teler in privé
heeft en het aantal certificaten dat die teler als een UBO van het teeltbedrijf heeft, niet
groter is dan 1%. Statutair mag niemand direct of indirect meer dan 1% van het aantal
certificaten bezitten.
16. Wanneer krijgt een teler deze certificaten?
In de zomer van het teeltjaar is het duidelijk hoeveel hectares er per teeltbedrijf zijn
gecontracteerd en zijn aangegeven voor de keuring. Vanaf dat moment kan HZPC
overgaan tot het geven van de certificaten. Het streven is om dit voor alle deelnemingen
te regelen gedurende het teeltjaar, voor het einde van de maand september.
17. Wanneer koopt HZPC de certificaten op de beurs?
HZPC koopt de certificaten voor de helft op de beursdag in oktober/november en voor
de andere helft op de beursdag in mei van het oogstjaar. Vervolgens wordt in juni/juli
het aantal certificaten, dat per ha kan worden gegeven, vastgesteld. De certificaten van
aandelen worden uiterlijk september op de rekening van het teeltbedrijf gezet en zijn
daarmee voor de beursdag van oktober/november in bezit van het teeltbedrijf.
18. Wat gebeurt er als mijn aardappelen zijn afgekeurd?
Het gaat om het areaal dat is gecontracteerd en aangegeven voor de keuring. Indien
de aardappelen tijdens het teeltseizoen worden afgekeurd, zal de teler toch de
certificaten ontvangen.
19. Indien een teler nooit eerder voor een deelneming van HZPC Holding heeft geteeld, kan
deze teler dan toch in het eerste jaar gelijk certificaten ontvangen?
Ja.

20. Zijn de verkregen certificaten gelijk aan de certificaten die ieder zelf op de beurs kan
kopen?
Ja. Het zijn dezelfde certificaten met gelijke rechten en plichten. De verkregen certificaten
kunnen door de teler ook weer verkocht worden op de beurs volgens het
beursreglement.
21. Indien een teler stopt te telen voor HZPC, moeten de verkregen certificaten dan worden
verkocht?
Voor de verkregen certificaten geldt het normale reglement. Indien de teler stopt met
pootgoedteelt, is de teler statutair een oud-teler en kan de certificaten behouden. Indien
de teler nog wel pootgoed blijft telen, maar niet voor één van de HZPC-deelnemingen,
dienen de certificaten conform het beursreglement verkocht te worden.
22. Waarom geldt dit niet voor consumptieaardappeltelers?
HZPC kiest ervoor om dit programma te maken voor de pootgoedtelers en niet voor de
consumptietelers. HZPC is primair een pootgoedbedrijf.
23. Iedere certificaathouder kan lid worden van de Vereniging HZPC. Kan een teeltbedrijf
ook lid zijn van de Vereniging HZPC?
Ja, dat kan. Leden van de Vereniging kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen
zijn die één of meer certificaten bezitten. Indien een teler zowel certificaten in privébezit
heeft als in bezit van zijn bedrijf, kunnen zowel de teler als het teeltbedrijf lid zijn van de
Vereniging. Ieder lid van de Vereniging heeft stemrecht in de ledenvergadering naar
gelang het aantal certificaten dat het lid bezit. Zo een teler zal kunnen stemmen als
privépersoon en ook namens zijn bedrijf.
Geen van deze afzonderlijke rechtspersonen kan een groter aantal stemmen uitbrengen
dan overeenkomt met 1% van het totaal aantal uitgegeven certificaten. Voor wat betreft
de natuurlijke persoon die UBO is van een lid/rechtspersoon, geldt dat de certificaten
van het betreffende lid/ rechtspersoon worden toegerekend aan deze natuurlijke
persoon voor het percentage waarin hij deelneemt in deze rechtspersoon. Indien deze
natuurlijke persoon ook zelf lid is, ziet het voor hem geldende maximum van 1% mede
op deze aan hem toegerekende certificaten.
24. Kan een niet-Nederlandse teler ook lid zijn van de Vereniging HZPC?
Ja, iedereen die certificaten bezit, kan lid worden van de Vereniging, ongeacht de
nationaliteit.
25. Waarom moet ik mijn IBAN-nummer geven?
Omdat we dividend willen kunnen uitkeren en als u de certificaten wilt verkopen,
kunnen wij het bedrag op de juiste rekening storten.

