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Generalforsamling
26. april 2022
Talepapir til First Farms generalforsamling tirsdag d. 26. april 2022

Mit navn er Thomas Nørgaard, og det er mig der igen i år repræsenterer Dansk Aktionærforening. Dansk
Aktionærforening som varetager små og mellemstore aktionærers interesser, samt arbejder for en god
aktiekultur i Danmark. Aktionærforeningen har for nuværende ca. 18.000 medlemmer.
Hvor er dejligt, at vi igen kan mødes fysisk til First Farms generalforsamling. Jeg har glædet mig meget til
igen at møde First Farms bestyrelse, direktion og administrative medarbejdere og måske nogle enkelte
medarbejdere fra produktionen, samt vores myndige dirigent. Men også alle Jer kære aktionærer, som er
kommet fra hele landet, for at høre om First Farms aktiviteter i det forgangne år.

Først vil jeg ønske tillykke med årets resultat, det er jo dejlig når tingene lykkedes, selvom en enkelt
driftsgren har trukket i en forkert retning. Vi må håbe på en forbedret indtjening på griseproduktionen i
2022.
Siden afslutningen af årsregnskabet for 2021 har situationen i Øst Europa taget en drastisk vending. Krigen i
Ukraine blev en realitet d. 24. februar. Jeg har bemærket at der i regnskabet på side 31 står, at man
forventer tiltagende afledte effekter af krigen i Ukraine. Hvad kan man for nuværende fortælle om disse
tiltagende afledte effekter? Der må jo både være negative og positive effekter. Såsom stigende priser på
brændstof, gødning, kemikalier m.m.. Men også modsvarende stigende priser på afgrøder, mælk og
svinekød.

Der er en post i regnskabet, jeg gerne vil have nærmere uddybet. Nemlig værdiregulering af biologiske
aktiver, der som jeg opfatter det omfatter værdiregulering af dyr i opdræt samt afgrøder. En temmelig stor
regulering gående fra – 25mill. kr. i 2020 til + 6mill. kr. i 2021
Som sagt på tidligere generalforsamlinger. Stor ros til informationsniveauet i First Farms årsrapport. Det fås
ikke ret meget bedre.
Så med håbet om at vi får stoppet krigshandlingerne i First Farms nabolag, vil jeg ønske First Farms et godt
produktionsår i 2022.
Og jeg regner med kursen på First Farms aktien i løbet af 2022 bevæger sig over kurs 105, det som aktien
blev tegnet til ved starten i 2005.
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Tak for ordet

Kommentarer og svar
Meget fin modtagelse fra både bestyrelse og direktion
37 aktionærer mødt frem
Generalforsamlingen blev også sendt på nettet, hvor mange der fulgte der vides ikke.
Mit spørgsmål vedrørende afledte effekter af krigen i Ukraine blev meget detaljeret beskrevet af
bestyrelsesformand Henrik Hougaard samt af adm. direktør Anders H. Nørgaard.
Ligeså blev spørgsmålet om værdiregulering af biologiske aktiver grundig forklaret.
En ny driftsgren vil fremover indgå i First Farms aktiviteter, nemlig grøn omstilling. F. eks. vindmøller,
solceller, biogas m.m.
5 øvrige indlæg, som næsten alle havde spørgsmålet om kursudvikling i First Farms aktien på
programmet, hvilket jeg også havde.
Ny mand i bestyrelsen, Claus Ewers fra det sønderjydske foderstoffirma Brdr. Ewers.
Genvalg til revisionen.
Afslutning med sandwich og drikkevarer samt networking med bestyrelse og direktion, samt enkelte
medarbejdere, som var kommet hjem fra Østeuropa for at deltage i generalforsamlingen.

Taler: Thomas Nørgaard
Sparringspartner: Kim Breyen
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