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Stor interesse for at investere i bæredygtigt landbrug i Østeuropa
Overtegning på DKK 13,75 mio. da FirstFarms A/S udbød udstedelse af konvertible obligationer for DKK 72,25
mio.
FirstFarms A/S, der opkøber landbrug og jord i østeuropæiske EU-lande, fortsætter nu eksekveringen af
virksomhedens ambitiøse vækststrategi efter fjerde succesfulde salg af konvertible obligationer.
”Jeg er både glad for og stolt over den tillid, der igen er vist os. Jeg er sikker på, at den gennemskuelighed
hvorpå vi driver vores forretning har afgørende betydning.
Investorerne tør betro os deres midler. Det vidner den store
overtegning også på,” siger Anders H. Nørgaard adm. direktør i
FirstFarms A/S.
Den store interesse for FirstFarms’ obligationer afspejler en generel
stigende interesse for virksomhedsobligationer, mener Anders H.
Nørgaard.
”Det er svært for investorer at finde en attraktiv rente.
Virksomhedsobligationer er et godt alternativ for dem der, med et
mellemlangt sigte, ønsker at placere deres frie midler til en fast god forrentning.”
Køberne af FirstFarms’ obligationer kan se frem til en solid rente på 5 procent over 5 år og en mulighed for et
godt afkast.
Landbrugsproduktionen i Østeuropa er i god udvikling, prisen på jord er stigende og efterspørgslen på svinekød
er stor.
Midlerne der frigives ved salget af obligationerne skal primært udnyttes til udvidelse af FirstFarms’ nye
forretningsområde svineproduktion samt til yderligere opkøb af landbrugsjord.

Fakta om FirstFarms A/S:
Vi er Danmarks eneste børsnoterede aktieselskab med aktiviteter i primærlandbruget.
FirstFarms A/S blev børsnoteret december 2006 og har cirka 2.700 aktionærer.
Aktiviteterne foregår i landbrugsselskaber i Slovakiet, Rumænien og Ungarn.
Vi driver i alt 17.400 hektar, har 2.500 malkekøer med opdræt, 2.500 søer med 80.000
smågrise og beskæftiger 250 medarbejdere.
Yderligere information: Administrerende direktør Anders H. Nørgaard tlf.: +45 75 86 87 87 samt
www.firstfarms.dk
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