P.O. Box 88, 8500 AB Joure

T

+31 (0)513 48 98 88

Edisonweg 5, 8501 XG Joure

F

+31 (0)513 48 98 01

The Netherlands

E

info@hzpc.com

MEDIABERICHT

Joure, vrijdag 10 mei 2019
Aardappelveredelaar HZPC publiceert certificaatkoers na beursdag 2019

Waarde certificaat aandeel HZPC vastgesteld op € 162
De koers van het certificaat van aandeel HZPC Holding B.V., dé wereldleider in
aardappelveredeling, is na de halfjaarlijkse beursdag 10 mei 2019 vastgesteld op € 162,00
(gedaan, laten). Dit betekent dat het certificaat HZPC is gedaald met de maximale waarde van
10 %.
De heer Gerard Backx, CEO HZPC: “Na een lange periode van maximale koersstijgingen, is de koers
de laatste twee koersdagen gedaald. Het aanbod is deze dagen hoger geweest dan de vraag. Dit
biedt aanschafmogelijkheden voor (potentiële) certificaathouders. Begin maart is aangekondigd dat de
winst over het jaar 2018/2019 hoger uit zou vallen dan afgelopen jaar is gerealiseerd. Nu, twee
maanden later, is de verwachting dat de winst fors hoger uitvalt dan vorig jaar.”
Koers- en beurswaarde
HZPC boekjaar

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Koers certificaat

€ 113,15

€ 136,90

€ 165,65

€ 200,00

€ 162,00

€ 107

€ 130

€ 157

€ 127

€ 4,00

n.t.b. okt ‘19

Beurswaarde (x miljoen) € 89

Dividend / certificaat
€ 3,75
€ 5,75
€ 7,00
HZPC koers- en beurswaarde bij 783.725 uitstaande certificaten.
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Prijsvorming
HZPC organiseert tweemaal per boekjaar, in mei en november, een certificaat-handelsdag voor
aangesloten kwekers, pootgoedtelers en medewerkers van HZPC Holding B.V. De beursdag wordt
door een bank begeleid. De aan- en verkoop van certificaten verloopt via een online platform.
De waarde van het ‘Certificaat en Aandeel HZPC’ wordt bepaald door vraag en aanbod. De prijs kan
per beursdag maximaal tien procent stijgen of dalen. De eerste certificaten werden in het boekjaar
1999/2000 verhandeld tegen een prijs van € 24,00. De eerstvolgende beursdag vindt plaats op vrijdag
1 november 2019.
Rendement en pootgoedprijs
HZPC combineert haar streven naar een goed certificaat-rendement (uit koersverloop en
dividenduitkering) met het uitbetalen van een concurrerende prijs aan de HZPC-pootgoedtelers in de
landen waar HZPC actief is. Sinds het ontstaan van HZPC in 1999 is ieder jaar dividend uitgekeerd.
Het dividend over 2018/2019 wordt in de aandeelhoudersvergadering van oktober 2019 vastgesteld.

Nieuw lid Raad van Commissarissen HZPC
Gisteren is tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) van HZPC Holding B.V.
mevrouw Irina Frolova benoemd tot nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Mevrouw Frolova
vervult de vacature van de heer Ed Kraaijenzank. Zijn zittingstermijn is verstreken. Per 9 mei is hij
afgetreden. HZPC dankt Ed Kraaijenzank voor zijn werkzaamheden en verwelkomt Irina Frolova van
harte.
Mevrouw Frolova is geboren in Rusland. Ze woont al meer dan twintig jaar in Europa (onder andere in
Duitsland, Engeland en Nederland). Ze heeft jarenlange ervaring in verschillende functies in de
financiële wereld en werkt nu als senior director bij het pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. HZPC
verwacht dat Irina Frolova de komende jaren een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
internationale ontwikkeling van HZPC.

Over HZPC Holding B.V.
HZPC is de innovatieve wereldleider op het gebied van aardappelveredeling, pootaardappelhandel en
productconceptontwikkeling. Onze veredelaars ontwikkelen aardappelrassen die optimaal aansluiten
bij de plaatselijke teeltomstandigheden. Met HZPC-rassen kunnen lokale aardappeltelers dynamisch
inspelen op de behoeften in hun markten en marktsegmenten, zoals de verwerkende industrie, de
retailmarkt en de traditionele versmarkten.
HZPC is een commerciële wereldspeler met 380 medewerkers in 19 landen, en exporteert naar meer
dan 80 landen. HZPC-rassen voeden elke dag miljoenen mensen over de hele wereld. HZPC draagt
bij aan de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor een groeiende wereldbevolking.
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