Openbaarmaking kennisgeving van deelneming
overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007
Sint-Katelijne-Waver, België, 13 September 2019

In toepassing van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt,
heeft Greenyard op 10 september 2019 een transparantiekennisgeving gedateerd op 10 september
2019 van Kabouter Management LLC ontvangen.
Kabouter Management LLC heeft Greenyard in kennis gesteld dat op 4 september 2019 haar
participatie in Greenyard onder de wettelijke kennisgevingsdrempel van 3,0% is gedaald. Volgens
de transparantiekennisgeving houdt Kabouter Management LLC 1.282.290 Greenyard aandelen aan
(die 2,9% van het totale aantal aandelen van Greenyard (noemer: 44.372.585) vertegenwoordigen).
Bijgevolg stijgt het percentage vrij verhandelbare aandelen van 34,5% naar 36,5%.
De transparantiekennisgeving alsook de aandeelhoudersstructuur zoals die blijkt uit de ontvangen
kennisgevingen zijn beschikbaar op de Greenyard website onder de rubriek Investor Relations –
Corporate Governance.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T +32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group
Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten. De Groep bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt efficiënte en
duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties,
operationele excellence en een uitstekende dienstverlening.
Onze visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment, op een makkelijke,
snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
Greenyard telt meer dan 9.000 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de
relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ca. € 4
miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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