PERSBERICHT

Aandeelhouders keuren ‘Greenyard’ als nieuwe groepsnaam
alsook eerste dividendbetaling goed
Sint-Katelijne-Waver, België, 16 September, 2016

De Buitengewone Algemene Vergadering van vandaag keurde de naamsverandering van
‘Greenyard Foods’ naar ‘Greenyard’ goed, waardoor de bedrijfsnaam duidelijker en krachtiger de
activiteiten van de groep weerspiegelt.
Het voorstel om een eerste, regulier dividend van € 0,20/aandeel uit te keren werd goedgekeurd
door de Algemene Vergadering. Dit dividend impliceert een rendement van 1,4% op de huidige
beurskoers.
De volgende wijzigingen in de Raad van Bestuur werden ook goedgekeurd:
Nieuwe benoemingen:




Mr. Aalt Dijkhuizen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder – Mr. Dijkhuizen was
professor aan de Universiteit van Wageningen tot 1998 waarna hij MD werd van Business
Group Agri Northern Europe alsook Corporate Director Food Safety bij Nutreco. Van 2002
tot 2014 was hij Voorzitter en CEO van de Universiteit & Research center van Wageningen.
Sinds 2014 is hij voorzitter van Topsector Agri&Food in Nederland.
Mr. Marc Wittemans als niet-uitvoerend en niet-onafhankelijk bestuurder – Mr. Wittemans
begon zijn loopbaan bij de Belgische Boerenbond en werd CEO van MRBB, de financiële
holding van de Boerenbond, in 2008. Naast deze rol is hij bestuurder bij onder meer KBC,
Acerta en Agri Investment Fund.

Vrijwillige ontslagen:




Ardiego BVBA, vertegenwoordigd door Mr. Arthur Goethals, met ingang van 16 september
2016
The Marble BVBA, vertegenwoordigd door Mr. Luc Van Nevel, met ingang van 16
september 2016
Mr. Peter Maenhout met ingang van 16 september 2016
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Financiële kalender
- Dividenduitkering
- H1 resultaten
- Q3 trading update

4 oktober 2016
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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