Openbaarmaking kennisgeving van deelneming
overeenkomstig Wet van 2 mei 2007
Sint-Katelijne-Waver, België, 6 februari 2018 – Greenyard NV (Euronext Brussel: GREEN) ontvangt een kennisgeving van
belangrijke deelneming overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007

Overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in
emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt heeft
Greenyard op 2 februari 2018 een kennisgeving van belangrijke deelneming van Kabouter Management LLC
ontvangen.
Kabouter Management LLC heeft Greenyard in kennis gesteld dat zij 2.292.842 Greenyard aandelen heeft
verworven (die 5,17% van het totale aantal aandelen vertegenwoordigen) en als gevolg hiervan de
minimum drempel van 5,00% van het totale aantal aandelen op 30 januari 2018 heeft overschreden.
De volledige transparantieverklaring kan op de website van Greenyard onder de rubriek Investor Relations
worden geraadpleegd.
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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.
Greenyard’s 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 meer dan 9.000 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
4,25 miljard op jaarbasis te realiseren.
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