Openbaarmaking kennisgeving van deelneming
overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007
Sint-Katelijne-Waver, België, 6 april 2021

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 31 maart 2021 drie transparantiekennisgevingen ontvangen. Deze
kennisgevingen volgen op de € 50 miljoen kapitaalverhoging die succesvol werd afgerond op 26
maart 2021 en die resulteerde in een verhoging van het aantal aandelen, respectievelijk
stemrechten, in Greenyard naar 51.515.443 (de noemer) vanaf 26 maart 2021.
Dhr. Hein Deprez, Deprez Holding NV, Food Invest International NV en Greenyard NV (met
betrekking tot haar eigen aandelen) hebben Greenyard in kennis gesteld van een passieve
drempelonderschrijding op 26 maart 2021 waarbij hun participatie in Greenyard onder de wettelijke
kennisgevingsdrempel van 50% is gedaald. Volgens de transparantiekennisgeving van 31 maart 2021
houden Deprez Holding NV, Food Invest International NV en Greenyard NV (met betrekking tot de
1.692.500 eigen aandelen) samen 23.553.927 Greenyard aandelen aan, die 45,72% van het totaal
aantal Greenyard aandelen, respectievelijk stemrechten, vertegenwoordigen.
Op 26 maart 2021 schreef Alychlo NV in op de kapitaalverhoging voor 6.928.572 nieuwe Greenyard
aandelen door de inbreng van een bedrag van € 48.500.004, waardoor haar participatie in
Greenyard de wettelijke kennisgevingsdrempel van 10% heeft overschreden. Volgens de
transparantiekennisgeving gedateerd op 30 maart 2021 houdt Alychlo NV 6.928.572 Greenyard
aandelen oftwel 13,45% van het totaal aantal Greenyard aandelen, respectievelijk stemrechten,
aan.
Dhr. Thomas Borman en Sujajo Investments S.A. hebben Greenyard in kennis gesteld van een
passieve drempelonderschrijding op 26 maart 2021 waarbij hun participatie in Greenyard onder de
statutaire kennisgevingsdrempel van 7,5% is gedaald. Volgens de transparantiekennisgeving van 31
maart 2021 houdt Sujajo Investments S.A. 3.657.145 Greenyard aandelen aan, die 7,10% van het
totaal aantal Greenyard aandelen, respectievelijk stemrechten, vertegenwoordigen.
De participatie van Dhr. Joris Ide, die inschreef op 214.286 nieuwe aandelen in de kapitaalverhoging
door de inbreng van een bedrag van € 1.500.002 in Greenyard op 26 maart 2021, blijft onveranderd
op 3,00% van het totaal aantal Greenyard aandelen, respectievelijk stemrechten.
Bijgevolg daalt het percentage vrij verhandelbare aandelen van 36,50% naar 33,73%. De
transparantiekennisgevingen 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:
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Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T +32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group
Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het
management over toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere
factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten, financiële
prestaties of prestaties die uitgedrukt of geïmpliceerd worden in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Greenyard verstrekt de
in dit persbericht opgenomen informatie op datum van publicatie en neemt geen enkele verplichting op om de toekomstgerichte
verklaringen van dit persbericht te actualiseren op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie,
behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving. Greenyard wijst elke aansprakelijkheid af voor verklaringen die door derden
(met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door Greenyard zijn gemachtigd) worden afgelegd of
gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op zich onjuiste gegevens, informatie, conclusies of opinies te corrigeren die door
derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of elk ander persbericht van Greenyard.

Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen & planten.
Greenyard bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt efficiënte en duurzame
oplossingen voor klanten en leveranciers door een aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties, operationele
uitmuntendheid 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 ca. 9.000 werknemers en is actief in 23 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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