Greenyard kondigt de beslissingen van haar
aandeelhoudersvergadering aan
Sint-Katelijne-Waver, België, 23 september 2019

Op vrijdag 20 september 2019 vonden de gewone en buitengewone algemene
aandeelhoudersvergaderingen van Greenyard plaats op haar maatschappelijke zetel in SintKatelijne-Waver, onder het voorzitterschap van dhr. Koen Hoffman, Voorzitter van de Raad van
Bestuur.
De aandeelhouders keurden het voorgestelde besluit goed om de bestuurders wiens mandaat een
einde nam op de huidige aandeelhoudersvergadering, te vernieuwen voor een termijn van vier jaar:
-

Dhr. Hein Deprez (Deprez Invest NV);
Mevr. Veerle Deprez (Management Deprez BVBA);
Mevr. Hilde Laga als onafhankelijke bestuurder;
Dhr. Dirk Van Vlaenderen (Gescon BVBA) als onafhankelijke bestuurder;
Dhr. Marc Ooms (Bonem Beheer BVBA);
Dhr. Johan Vanovenberghe (Intal BVBA);
Mevr. Valentine Deprez (Omorphia Invest BVBA);

De mandaten van dhr. Koen Hoffman (Ahok BVBA) en dhr. Aalt Dijkhuizen (Aalt Dijkhuizen B.V.) als
onafhankelijke bestuurder van Greenyard verstrijken op de gewone algemene
aandeelhoudersvergadering in 2022 (boekjaar 21/22) respectievelijk 2020 (boekjaar 19/20).
De aandeelhouders keurden ook de jaarrekening met betrekking tot boekjaar 18/19 goed, met
inbegrip van de bestemming van het resultaat, zoals zij door de raad van bestuur voorgesteld werd.
Er werd beslist om geen dividend uit te keren voor voormeld boekjaar.
Daarnaast keurde de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering – die onmiddellijk
aansluitend op de jaarvergadering plaatsvond – de vervroegde toepassing (opt-in) goed van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in toepassing van artikel 39, §1, tweede
alinea, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, en besliste om, met dit doeleinde, de statuten aan
te passen aan voormeld Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De belangrijkste wijziging
betreft de hernieuwing van de machtiging in art. 7 van de gecoördineerde statuten van 21
september 2018 aangaande de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om het geplaatste kapitaal te
verhogen in het kader van het toegestane kapitaal, met de flexibiliteit die door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt geboden. De gecoördineerde statuten van 20 september
2019 zullen beschikbaar zijn op de website van Greenyard.
Dhr. Hein Deprez, co-CEO, erkende het organisatorisch, financieel en emotioneel moeilijke jaar voor
Greenyard en haar stakeholders. Greenyard is dan ook gericht op het herstel van de
winstgevendheid en het opnieuw gezond maken van de balans.
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Dhr. Marc Zwaaneveld, co-CEO, bevestigde dat er een groot potentieel ligt in het bedrijf en in de
markt waarin Greenyard actief is. Het Transformatieplan schaaft aan een hogere graad van
efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid in het bedrijf en verankert een cultuur van continue
verbetering.
De eerste positieve tekenen van herstel werden aangegeven door dhr. Geert Peeters, CFO, in de Q1
resultaten van Greenyard en in de vooruitzichten voor H1. Verder herstel zal ook verdere investering
en inspanningen in het Transformatieplan vergen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T +32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group
Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten. 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.
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 ca. € 4
miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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