PERSBERICHT

Openbaarmaking kennisgeving van deelneming
overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 & vrijwillig ontslag
bestuurder
Sint-Katelijne-Waver, België, 7 oktober , 2016

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 op 3 oktober 2016 van een kennisgeving.
2D NV verkocht 2,749,343 aandelen, of 6,20% van de uitstaande aandelen, aan Food Invest
International NV (FII NV) en 493,950 aandelen, of 1,11% van de uitstaande aandelen, aan Tosalu
NV.
Ten gevolge deze transacties, die plaatsvonden op 27 september 2016, steeg FII NV’s belang in
Greenyard van 8,53% tot 14,73%, waarbij de 10% drempel werd overschreden, terwijl het belang
van 2D NV gereduceerd werd van 7,31% tot 0,00%.
Sinds deze transactie is 2D NV geen aandeelhouder meer van het bedrijf waardoor 2D NV niet
langer in onderling overleg handelt met Deprez Holding NV, Hein Deprez, Food Invest International
NV, GIMV NV, GIMV-XL Partners Comm.VA, Adviesbeheer GIMV-XL NV en GIMV-XL Partners
Invest Comm.V, M.R.B.B. CVBA en Agri Investment Fund CVBA.
Bovendien kondigt Greenyard aan dat M. Peter Gain zijn ontslag heeft gegeven aan de Raad van
Bestuur op 27 september 2016. Vanaf deze datum is M. Gain geen lid meer van de Raad van
Bestuur noch van het Strategisch Comité van Greenyard. We wensen hem te bedanken voor zijn
bijdrage in de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.

Kennisgevingen
Kennisgevingen moeten zowel aan Greenyard NV als aan de FSMA overgemaakt worden.
Kennisgevingsplichtige personen kunnen hun kennisgevingen aan de vennootschap via
elektronische weg indienen ter attentie van: compliance.officer@greenyardfoods.com or
ir@greenyardfoods.com
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Financiële kalender
- H1 resultaten
- Q3 trading update

22 november 2016 (nabeurs)
23 februari 2017 (nabeurs)

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0)15/32.42.97
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com
Kris Kippers, IR
Tel. +32 (0)15/32.42.49
Email: kris.kippers@greenyardfoods.com

Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GRYFO) is een globale marktleider in verse 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.
De Groep telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. De Groep
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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