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Greenyard Foods: Openbaarmaking overeenkomstig de
bepalingen van de Wet van 2 mei 2007
Gent, België, 23 juni 2015

Deze info is een aanvulling op het persbericht van 19 juni 2015. Conform de Wet van 2 mei 2007 en
het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 betreffende de openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen wordt volgende informatie ter beschikking
gesteld:
Informatie op 19 juni 2015:
1) Totaal bedrag van het maatschappelijk kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal van Greenyard Foods NV bedraagt EUR 293.851.765.
2) Totaal aantal stemrechtverlenende effecten:
Het maatschappelijk kapitaal van Greenyard Foods NV wordt vertegenwoordigd door 44.372.585
aandelen met stemrecht. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht.
3) Totaal aantal stemrechten:
Het totaal aantal stemrechten bedraagt 44.372.585 (één per aandeel)
4) Totaal aantal warranten:
Er zijn geen warranten.
De drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt werd vastgesteld op 5%.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen 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.
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”.

GEREGLEMENTEERDE INFO

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
De activiteit van Greenyard Foods NV is het verwerken en commercialiseren van groenten en fruit
en gebruiksklare bereidingen in diepvries en conserven. De Groep telt 2.200 medewerkers en
beschikt over 13 productievestigingen in vijf verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, Polen en Hongarije) en filialen en verkoopskantoren verspreid over vijf 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)
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