PERSMEDEDELING

Greenyard Foods, Univeg & Peatinvest: overeenkomst tot
partiële splitsing en inbreng in natura ondertekend, met als
doel de wereldleider in fruit & groenten te vormen
Gent, België, 12 mei 2015
De Raad van Bestuur van Greenyard Foods (Euronext Brussel: GRYFO) maakt bekend dat een finale
overeenkomst werd bereikt voor de combinatie van Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest, met als
doel een wereldleider in fruit en groenten te vormen.
De Raad van Bestuur van Greenyard Foods herhaalt zijn opinie dat deze bedrijfscombinatie de kans
biedt om een unieke en wereldwijde speler in de groenten- en fruitsector te vormen die het volledige
assortiment van zowel verse producten, diepvriesproducten als conserven aanbiedt. De combinatie
van Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest vormt een marktleider met een gezamenlijke omzet van
ruim 3,7 miljard euro.
De combinatie gebeurt door een inbreng van 100% van Univeg, deels via partiële splitsing van diens
moedervennootschap De Weide Blik (die 95,4% van Univeg aanhoudt) en deels via een inbreng in
natura van 4,6% van Univeg, en door inbreng van 100% van Peatinvest, in ruil voor nieuwe aandelen
Greenyard Foods. Het beursgenoteerde Greenyard Foods wordt de overkoepelende vennootschap
van de nieuwe groep.
De transactie blijft afhankelijk van wettelijke goedkeuringen, goedkeuring door de Europese
mededingingsautoriteit en door een Buitengewone Algemene vergadering van Greenyard Foods
aandeelhouders. De transactie mikt op afsluiting tegen de zomer van 2015. Samen met de
uitnodiging voor deze aandeelhoudersvergadering zullen de bijzondere verslagen van de Raad van
Bestuur van Greenyard Foods ter beschikking worden gesteld.
Na afronding van de transactie bezit Greenyard Foods 100% van Univeg en Peatinvest. Hiervoor
worden 25,5 miljoen aandelen Greenyard Foods uitgegeven aan de aandeelhouders van Univeg en
Peatinvest. Na de combinatie en na uitoefening van de warranten van Gimv-XL wordt het relatieve
belang in de groep : 42,5% voor bestaande aandeelhouders van Greenyard Foods, 49,6% voor
bestaande aandeelhouders van Univeg en 7,9% voor bestaande aandeelhouders van Peatinvest. Het
totaal aantal uitstaande aandelen wordt aldus 44,4 miljoen.
Teneinde de beperkte free float te verhogen na voormelde bedrijfscombinatie, wordt gestreefd naar
een private plaatsing van een deel van het belang van Gimv-XL en Deprez Holding. Deprez Holding,
gecontroleerd door Hein en Veerle Deprez, blijft de strategische lange termijn
referentieaandeelhouder. Andere vaste aandeelhouders zullen ook hun participatie aanhouden en/of
versterken, en zo een platform creëren voor verdere expansie. Tevens werden
samenwerkingsprincipes overeengekomen die telers moeten toelaten hun markttoegang te
verbeteren. De corporate governance structuur wordt gestroomlijnd en bestaande
aandeelhoudersovereenkomsten worden beëindigd.
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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 beschikt over 13
productievestigingen in vijf verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen en
Hongarije)
en
filialen
en
verkoopskantoren
verspreid
over
5
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 4.000
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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