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Greenyard Foods: Buitengewone Algemene Vergadering
keurt bedrijfscombinatie met Univeg en Peatinvest goed
Gent, België, 19 juni 2015

Heden vond bij Greenyard Foods een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
(BAV) plaats. Hierop werd met unanimiteit van de vertegenwoordigde aandeelhouders die meer dan
75% van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen, de bedrijfscombinatie tussen Greenyard
Foods, Univeg en Peatinvest goedgekeurd. Door deze historische combinatie ontstaat een
wereldleider in fruit en groenten. Het beursgenoteerde Greenyard Foods (Euronext Brussel:
GRYFO) blijft de overkoepelende vennootschap van de groep.
De combinatie werd gerealiseerd door een inbreng van 100% van de aandelen van FieldLink NV
(Univeg), deels via partiële splitsing van diens moedervennootschap De Weide Blik NV (die 95,4%
van Univeg aanhoudt) en deels via een inbreng in natura van 4,6% van de aandelen van FieldLink
NV (Univeg), en door inbreng van 100% van de aandelen van Peatinvest NV. Hiervoor worden
25.513.065 aandelen Greenyard Foods uitgegeven aan de aandeelhouders van Univeg en
Peatinvest. Deze aandelen worden genoteerd en de vennootschap heeft hiervoor een gelijkwaardig
informatiedocument opgesteld dat beschikbaar is op haar website. Na de combinatie en na
uitoefening van de warranten van Gimv-XL is het relatieve belang in de groep : 42,5% voor
bestaande aandeelhouders van Greenyard Foods, 49,6% voor bestaande aandeelhouders van
Univeg en 7,9% voor bestaande aandeelhouders van Peatinvest. Het totaal aantal uitstaande
aandelen stijgt naar 44.372.585.
Op de website van de groep (www.greenyardfoods.com) zijn de integrale besluiten van de BAV
terug te vinden. Hierbij alvast een overzicht van de besluiten:
I.

Eerste kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura van alle 1.207.118 aandelen
van FieldLink NV door Stichting Administratiekantoor FieldLink.

II.

Tweede kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura van 15.570 aandelen van
Peatinvest NV door alle aandeelhouders van Peatinvest NV.

III.

Derde kapitaalverhoging naar aanleiding van de partiële splitsing van De Weide Blik NV en de
inbreng van het afgesplitste vermogen in de Vennootschap.

IV.

Vierde kapitaalverhoging ten gevolge van de incorporatie van uitgiftepremies in het
maatschappelijk kapitaal.

V.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de hierboven genomen besluiten tot
kapitaalverhoging.

VI.

Hernieuwing van de machtiging tot aanwending van het toegestaan kapitaal.

VII.

Overige wijzigingen van de statuten van de Vennootschap.

VIII. Bekrachtiging van de benoeming van een onafhankelijk bestuurder.
IX.

Ontslag en (her)benoeming van bestuurders.

X.

Overige besluiten mbt coördinatie van de statuten en volmachten aan de Raad van Bestuur

Heden vond bij Greenyard Foods tevens een algemene vergadering van obligatiehouders plaats die
evenwel niet kon beraadslagen omdat het wettelijk vereiste quorum niet werd bereikt. De Raad van
Bestuur zal een datum bepalen voor een nieuwe vergadering, en een nieuwe oproeping zal volgen.
Financiële kalender
- Beschikbaarheid jaarverslag 2014-2015:
- Algemene Vergadering boekjaar 2014-2015:

22 juli 2015 (17u45)
18 september 2015 (14u00)

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij Greenyard Foods:
Marleen Vaesen, CEO:
Tel. +32 (0)9/255.32.30
E-mail: marleen.vaesen@greenyardfoods.com
Over Greenyard Foods
De activiteit van Greenyard Foods NV is het verwerken en commercialiseren van groenten en fruit
en gebruiksklare bereidingen in diepvries en conserven. De Groep telt 2.200 medewerkers en
beschikt over 13 productievestigingen in vijf verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, Polen en Hongarije) en filialen en verkoopskantoren verspreid over vijf continenten
(www.greenyardfoods.com).
Over Univeg
Univeg is een wereldwijde leverancier van verse producten, actief op het gebied van Groenten &
Fruit, Bloemen & Planten, Convenience producten, Transport & Logistiek. Univeg heeft
vestigingen wereldwijd en biedt diensten aan een wereldwijd klantenbestand. Univeg telt
momenteel 5.550 personeelsleden (na afsplitsing van The Fruit Farm Group) over vestigingen in
27 landen, op vijf continenten. (www.univeg.com)
Over Peatinvest
Peatinvest en haar dochterondernemingen zijn reeds 30 jaar actief in de tuinbouwsector en tellen
400 personeelsleden. De Peatinvest Groep beschikt over 9 productievestigingen in 4 landen en
levert aan wereldwijde telers een breed assortiment aan substraten voor de teelt van planten, fruit
en groenten onder het Peltracom merk voor de professionele markt en onder het merk Agrofino
voor de hobbymarkt. (www.peltracom.be)

