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Greenyard Foods: Openbaarmaking kennisgevingen van
deelneming
Gent, België, 10 juli 2015

Openbaarmaking kennisgevingen van deelneming
In toepassing van artikel 14 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 (‘Transparantiewet’), meldt Greenyard Foods NV de ontvangst op 9 juli
2015 van twee kennisgevingen van deelnemingen, meer bepaald de hierna opgesomde
gezamenlijke kennisgevingen vanwege:
1) (i) Gimv NV, Gimv XL-Partners Comm.VA, Adviesbeheer Gimv-XL NV en Gimv-XL Partners
Invest Comm.V (hierna samen “Gimv-XL”), (ii) Food Invest International NV, Hein Deprez,
Deprez Holding NV en 2D NV, en (iii) M.R.B.B. CVBA en Agri Investment Fund CVBA, die in
onderling overleg handelen ten gevolge van de ondertekening op 8 mei 2015 van een
“Shareholders Agreement in respect of Greenyard Foods NV” door Gimv NV, Adviesbeheer
Gimv-XL NV, Gimv-XL Partners Invest Comm.V, Deprez Holding NV, Hein Deprez, Food Invest
International NV en Agri Investment Fund CVBA, die in werking is getreden op 19 juni 2015.
2) Hein Deprez, Food Invest International NV, Deprez Holding NV en 2D NV enerzijds, en Groupe
D’aucy anderzijds, die in onderling overleg handelen in de zin van artikel 3, §1, 13°, b) en c) van
de Transparantiewet ten gevolge van de ondertekening op 30 augustus 2013 van een
aandeelhoudersovereenkomst.
Op 7 juli 2015 verkocht Deprez Holding NV 2.465.600 aandelen van Greenyard Foods NV via
private plaatsing en verkocht Gimv-XL eveneens in totaal 3.054.400 aandelen van Greenyard
Foods NV via private plaatsing. Het onderling overleg daalt ten gevolge van deze verkopen van
66,30% naar 53,86%.
Op 19 juni 2015 werd de maatschappelijke benaming van CECAB gewijzigd in Groupe d’aucy. Op 7
juli 2015 verkocht Deprez Holding NV 2.465.600 aandelen van Greenyard Foods NV via private
plaatsing. Als gevolg van deze verkoop, daalt het onderling overleg van 51,93% naar 46,38%.
Een overzicht van alle geldende kennisgevingen die Greenyard Foods NV heeft ontvangen, en de
daaruit voortvloeiende aandeelhoudersstructuur, zijn terug te vinden op www.greenyardfoods.com,
onder de rubriek “Financiële informatie > Informatie voor de aandeelhouders >
Transparantiemeldingen”.
Kennisgevingen
Kennisgevingen moeten zowel aan Greenyard Foods NV als aan de FSMA overgemaakt worden.
Kennisgevingsplichtige personen kunnen hun kennisgevingen aan de vennootschap via
elektronische
weg
indienen
ter
attentie
van:
Marleen
Vaesen,
CEO:
marleen.vaesen@greenyardfoods.com of per fax: +(32) 09 255 32 40.
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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:
Koen Sticker, CFO:
Tel. +32 (0)15/32 42 69
E-mail: koen.sticker@univeg.com

Over Greenyard Foods
Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) is een globale marktleider in verse en bereide
groenten & fruit, net als in substraten. De Groep is de bedrijfscombinatie van Greenyard Foods, de
nummer 2 in diepvries en de nummer 5 in groenten & fruit in blik en glas in Europa, Univeg, de
nummer 2 in vers fruit & groenten wereldwijd en Peatinvest, de nummer 3 in bodemverbeteraars in
Europa.
Onze missie is om mensen helpen gezonder te leven door ze op elk moment van de dag te laten
genieten van groenten en fruit op een makkelijke, snelle en lekkere manier.
Greenyard Foods heeft activiteiten wereldwijd en bedient een globale klantenbasis die onder
andere de belangrijkste retailers in Europa omvat. De Groep telt ongeveer 8.200 werknemers actief
in 27 landen wereldwijd, met een pro-forma gecombineerde omzet van 3,9 miljard EUR in het
fiscale jaar eindigend per 31 maart 2015.
www.greenyardfoods.com
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