Informatie memorandum ‘Connecting Growers’

Waarom start HZPC een programma?
De telers zijn belangrijke stakeholders voor HZPC, omdat de productie een hele belangrijke
factor is voor het realiseren van onze groeistrategie. We willen graag dat de telers zich sterk
verbonden voelen met HZPC als groep of met één van de deelnemingen van HZPC.
Wij streven ernaar om een organisatie te zijn voor en van de actieve telers.
Dit streven is in de strategie van HZPC verankerd. In de visie en de missie van HZPC wordt
sterk gerefereerd naar het belang van de telers in de totale waardeketen. Verder wordt in
onze missie gesteld: “Wij zijn trots op onze telers in de verschillende landen. Zij leveren
pootaardappelen van hoogwaardige kwaliteit. Hun bedrijven zijn onlosmakelijk met ons
verbonden.”
Dit ‘Connecting Growers’ programma wordt gestart om ervoor te zorgen dat 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, zodat er geen groot verschil gaat ontstaan
tussen het belang van enerzijds de teler en anderzijds de certificaathouder.
Op dit moment is slechts de helft van de certificaten in handen van actieve telers. Dit is zo
gegroeid over de laatste 20 jaren doordat er relatief weinig certificaten worden verhandeld.
Actieve telers kopen weinig certificaten, niet-actieve telers behouden de
certificaten. Deze situatie is niet in lijn met ons streven om een organisatie te zijn voor en
van zijn actieve telers.
Het verschuiven van certificaten van niet-actieve telers naar actieve telers gaat niet vanzelf. We
hebben ervoor gekozen om hier geld voor vrij te maken zodat de oorspronkelijke doelstelling
van de organisatie behouden blijft.
Hoe gaat HZPC dit realiseren?
HZPC Holding B.V. stelt een vast bedrag per jaar uit haar operationeel resultaat beschikbaar
om certificaten op de markt te kopen. We schenken deze aan de telers van de HZPCgroep (die deze certificaten willen ontvangen) in relatie tot het areaal pootaardappelen dat
deze telers in de EU produceren voor één van de deelnemingen van HZPC Holding.
Het bedrag is vastgesteld op 1,5 miljoen euro per jaar. Bij de huidige koers van het certificaat
en de totale oppervlakte van ruim 20.000 ha in de EU, betekent dit ongeveer een half
certificaat per jaar voor iedere hectare pootgoed door een teler voor HZPC geproduceerd.
Omdat de koers en het aantal certificaten dat op de beurs wordt aangeboden per jaar
fluctueert, zal het aantal certificaten dat per hectare gegeven kan worden, variëren.
HZPC koopt de certificaten aan op de bestaande beurs. We geven geen nieuwe aandelen of
certificaten van aandelen uit binnen dit programma.
De werking van het systeem is vastgelegd in
een Reglement ‘Certificaten pootgoedtelers’. Verder zijn de statuten van de
Vereniging HZPC en het beursreglement bepalend voor de uitvoering.

Wat betekent dit voor het resultaat van HZPC?
De kosten voor dit programma komen ten laste van het resultaat van HZPC Holding.
Hierdoor daalt de winst van HZPC Holding. Momenteel wordt normaliter ieder jaar 66% van
de winst als dividend uitgekeerd.
De aandeelhouder wenst dit uitkeringspercentage in de toekomst te verhogen, als ware de
dividenduitkering 66% van de winst indien dit programma ‘Connecting Growers’ niet zou zijn
gestart. De dividenduitkering wordt dan geen vast percentage van de winst inclusief dit
programma, maar wordt dan ieder jaar vastgesteld na correctie voor de kosten van dit
programma.
Dit “Connecting Growers” programma gaat daardoor niet ten koste van het dividend zoals de
certificaathouder gewend is, maar ten koste van de opbouw van het eigen vermogen van
HZPC. HZPC vindt dit laatste verantwoord omdat haar solvabiliteit (= eigen vermogen als
deel van het totale vermogen) hoog genoeg is voor de continuïteit van HZPC.
Voor wie?
Dit programma geldt voor alle pootgoedtelers van één van de deelnemingen van HZPC
Holding in de EU. Deze certificaten worden gegeven aan het teeltbedrijf dat
een teeltcontract heeft met één van de deelnemingen van HZPC Holding.
Wanneer?
Dit programma start in het jaar 2020 voor het oogstjaar 2021. Pootgoedoogst 2021 is de
eerste oogst waarop de certificaten aan de teeltbedrijven worden gegeven. Dit kan gedaan
worden nadat het areaal oogst 2021, dat is aangegeven voor de keuring, in alle
productiegebieden, bekend is. De doelstelling is dat de certificaten uiterlijk september 2021
op naam staan van het teeltbedrijf.
Wanneer is dit programma geslaagd?
Het bestuur van de Vereniging HZPC stelt zich ten doel dat het percentage certificaten dat in
handen is van actieve telers, structureel stijgt. Indien een stijging waar te nemen is, is dit
programma geslaagd. De eerste evaluatie vindt plaats na 3 jaar.

