PERSMEDEDELING

Greenyard Foods: Algemene vergadering van
Obligatiehouders op 19 juni 2015, publicatie financieel
jaarverslag, ontslag bestuurders en additionele financiële
informatie van Univeg en Peatinvest
Gent, België, 04 juni 2015

De Raad van Bestuur van Greenyard Foods (Euronext Brussel: GRYFO) publiceert op 5 juni 2015
een oproeping voor de Algemene Vergadering van Obligatiehouders die plaatsvindt op vrijdag 19 juni
2015. Deze Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten met
betrekking tot de afstand van bepaalde rechten in en de wijziging van enkele uitgiftevoorwaarden van
de op 5 juli 2013 door de Vennootschap uitgegeven obligatielening, zoals geformuleerd in het
prospectus van 11 juni 2013, en dit in het kader van de aangekondigde combinatie Greenyard Foods,
Univeg en Peatinvest. Eerder op dezelfde dag wordt ook een Buitengewone Algemene Vergadering
van Aandeelhouders gehouden.
Op de website www.greenyardfoods.com wordt de agenda van deze Algemene Vergadering van
Obligatiehouders gepubliceerd. Tevens wordt vandaag op deze website het financieel jaarverslag
over het boekjaar 2014/2015 van Greenyard Foods gepubliceerd, alsook een presentatie met
additionele financiële informatie opgemaakt door Univeg en Peatinvest. De bijkomende financiële
informatie van Univeg wordt gepubliceerd naar aanleiding van informatie die met de obligatiehouders
van Univeg gedeeld wordt.
Vandaag wordt ook het ontslag aangekondigd van bestuurders Frank Donck en Thomas Dewever, en
dit per 19 juni 2015. De Raad van Bestuur van Greenyard Foods houdt eraan de heer Donck,
onafhankelijk bestuurder sinds 2011, en de heer Dewever, bestuurder sinds 2014, te danken voor
hun inzet en expertise.
Quote van Marleen Vaesen, CEO Greenyard Foods:
“We

hebben de voorbije maanden belangrijke stappen gezet naar de realisatie van onze ambitie, het
vormen van een wereldspeler in groenten en fruit. Met de steun van onze aandeelhouders en
obligatiehouders begint voor Greenyard Foods een nieuw hoofdstuk in ons groeiverhaal.”
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Financiële kalender
- Buitengewone Algemene Vergadering
op de maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c
- Algemene Vergadering van obligatiehouders
op de maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c
- Beschikbaarheid financieel verslag 2014-2015:
- Beschikbaarheid jaarverslag 2014-2015:
- Algemene Vergadering boekjaar 2014-2015:

19 juni 2015 (9u00)
19 juni 2015 (15u00)
04 juni 2015 (08u00)
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 beschikt over 13
productievestigingen in vijf verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen en
Hongarije)
en
filialen
en
verkoopskantoren
verspreid
over
5
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).

GEREGLEMENTEERDE INFO

2

