PERSBERICHT

Greenyard Foods: geplande private plaatsing van
aandelen aangehouden door Gimv-XL fund en Deprez
Holding
Gent, België, 2 juli 2015

“NIET VOOR VERSPREIDING, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN,
CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF IN EENDER WELK ANDER RECHTSGEBIED IN WELKE
DEZE IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE WET”
Gent, België– Greenyard Foods NV (Euronext Brussels: GRYFO) werd geïnformeerd dat
referentieaandeelhouders Gimv-XL Fund en Deprez Holding de intentie hebben om aandelen in
Greenyard Foods te verkopen. De private plaatsing zal uitgevoerd worden door middel van een
versnelde bookbuilding procedure (“accelerated bookbuilding”). De bookbuilding procedure zal
onmiddellijk aanvatten en wordt verwacht af te sluiten op 2 juli 2015, onderhevig aan de versnelling
of uitbreiding van de tijdstabel. Bij voltooiing zullen Gimv-XL Fund en Deprez Holding naar
verwachting akkoord gaan met een lock-up periode van 180 dagen, waarvan afstand kan gedaan
worden na 90 dagen, met de gebruikelijke uitzonderingen.
Zolang de resultaten van de plaatsing niet worden aangekondigd, zal de handel in de Greenyard
Foods-aandelen op Euronext Brussel tijdelijk geschorst blijven. De handel in aandelen zal hervat
worden zodra de resultaten van de private plaatsing zullen worden bekendgemaakt.
De resultaten van de private plaatsing zullen in een volgend persbericht worden aangekondigd kort
nadat het bookbuilding proces beëindigd is.
Belangrijke mededeling
De verspreiding van deze aankondiging kan in bepaalde rechtsgebieden bij wet worden beperkt en
de personen die in bezit komen van dit document of van andere informatie waarnaar in dit
document wordt verwezen, moeten zich informeren over deze beperkingen en deze in acht nemen.
Elke niet-eerbiediging van deze beperkingen kan een inbreuk betekenen op het financieel recht van
toepassing in deze rechtsgebieden. We hebben begrepen dat alle aandelen die in de private
plaatsing worden aangeboden, niet werden en niet zullen worden geregistreerd onder de U.S.
securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en niet mogen worden aangeboden of verkocht in de
Verenigde Staten, zonder registratie onder deze wet, tenzij krachtens een uit hoofde van deze wet
voorziene vrijstelling van de registratievereisten. Noch dit document, noch de erin opgenomen
informatie vormen of maken deel uit van een aanbieding tot verkoop of een uitnodiging tot aankoop
van effecten in de Verenigde Staten.
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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:
Marleen Vaesen, CEO:
Tel. +32 (0)9/255.32.30
E-mail: marleen.vaesen@greenyardfoods.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 miljoen EUR in het
fiscale jaar eindigend per 30 maart 2015.
www.greenyardfoods.com
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