Joure, vrijdag 1 november 2019
Aardappelveredelaar HZPC publiceert certificaatkoers na halfjaarlijkse beursdag

Waarde certificaat aandeel HZPC vastgesteld op € 145,80
De koers van het certificaat van aandeel HZPC Holding B.V., dé wereldleider in aardappelveredeling,
is vandaag tijdens de beursdag vastgesteld op € 145,80 (gedaan, laten). Dit betekent dat het
certificaat HZPC wederom 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 drie koersdagen gedaald. Het aanbod was redelijk groot, maar lager dan de laatste
beursdagen. De vraag is beperkt geweest, maar significant hoger dan op de laatste beursdagen.
Minder dan 1% van het totaal aantal certificaten is verhandeld. Begin maart is aangekondigd dat de
winst over het jaar 2018/2019 hoger uit zou vallen dan afgelopen jaar is gerealiseerd. De winst is
uiteindelijk fors gestegen: van €4,7 miljoen naar € 9,4 miljoen. Het in oktober uitgekeerde dividend
bedroeg € 7,75 per certificaat. Bekijk ons nieuwe jaarverslag voor meer informatie.”

Koers- en beurswaarde
HZPC boekjaar

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Koers certificaat

€ 113,15

€ 136,90

€ 165,65

€ 200,00

€ 162,00

Nov ’19 € 145,80

Beurswaarde (x miljoen)

€ 89

€ 107

€ 130

€ 157

€ 127

Nov ’19 € 114

Dividend / certificaat

€ 3,75

€ 5,75

€ 7,00

€ 4,00

€ 7,75

n.t.b. okt ’20

HZPC koers- en beurswaarde bij 783.725 uitstaande certificaten op de halfjaarlijkse beursdag
in mei, tenzij anders aangegeven: het uitgekeerde dividend is jaarlijks vastgesteld in oktober.

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 solide partner 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 8 mei 2020.
Rendement en pootgoedprijs
HZPC combineert haar streven naar een goed certificaat-rendement (uit koersverloop en
dividenduitkering) met het uitbetalen van een concurrerende prijs aan haar pootgoedtelers. Sinds
het ontstaan van HZPC in 1999 is ieder jaar dividend uitgekeerd. Het dividend over 2019/2020 wordt
tijdens de aandeelhoudersvergadering in oktober 2020 vastgesteld.
Over HZPC
Opgericht in 1898, en geworteld in Nederlandse bodem, is HZPC uitgegroeid tot internationaal
marktleider op het gebied van aardappelveredeling, pootgoedhandel en
productconceptontwikkeling. HZPC biedt vernieuwende aardappelrassen, die zijn geoptimaliseerd
voor lokale teeltomstandigheden. Het bedrijf deelt kennis en richt zich op oplossingen die inspelen
op de klimatologische, culturele en commerciële uitdagingen binnen de voedselindustrie. Met ruim
vierhonderd medewerkers in vijftien verschillende landen, en export naar meer dan negentig landen
draagt HZPC bij aan de beschikbaarheid van verantwoord voedsel en het welzijn van miljoenen
mensen wereldwijd.
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