Openbaarmaking kennisgeving van deelneming
overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007
Sint-Katelijne-Waver, België, 3 maart 2017 – Greenyard (Euronext Brussel: GREEN) maakt verhoging participatie van de familie
Deprez bekend

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, meldt Greenyard de ontvangst van een kennisgeving op 3 maart 2017.
Deprez Holding NV heeft haar optie gelicht om 642.441 aandelen over te nemen van Groupe
d'Aucy (voorheen Centrale Coopérative Agricole Bretonne - "CECAB").
Ten gevolge van deze transactie, die plaatsvond op 1 maart 2017, is de deelneming van Deprez
Holding NV in Greenyard gestegen van 29,09% naar 30,54%, waarbij de drempel van 30%
overschreden werd, en werd de participatie van Groupe d'Aucy afgebouwd van 1,45 % tot 0,00%.
Als gevolg van deze transactie verhoogt de familie Deprez via Deprez Holding NV en Food Invest
International NV haar participatie in Greenyard van 43,8% naar 45,3%.
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Marleen Vaesen, CEO
T +32 15 32 42 97
marleen.vaesen@greenyard.group
Carl Peeters, CFO
T +32 15 32 42 69
carl.peeters@greenyard.group

Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten en substraten. 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 ongeveer 8.200 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 ongeveer
4 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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