Openbaarmaking overeenkomstig de Wet van 2 mei
2007
Sint-Katelijne-Waver, België, 24 september 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) – Gereglementeerde informatie

Volgend op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Greenyard op 21
september 2018, werden de wettelijke kennisgevingsdrempels van 5% en veelvoud uitgebreid
naar 3% en 7,5%, overeenkomstig artikel 18 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking
van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling
op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.
Aandeelhouders dienen Greenyard evenals de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA) op de hoogte te brengen als hun deelneming stijgt boven of daalt onder de toepasselijke
drempels bepaald op 3%, 5%, 7,5%, 10% en ieder daaropvolgend veelvoud van 5%.
Transparantiekennisgevingen dienen elektronisch ingediend te worden bij de compliance officer
van Greenyard (compliance.officer@greenyard.group).
Een overzicht van deze kennisgevingen en de overeenkomstige aandeelhoudersstructuur van
Greenyard kunnen geraadpleegd worden op de website van de vennootschap onder de rubriek
Investor Relations.
In overeenstemming met artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007, maakt Greenyard de volgende
informatie bekend:
Stand van zaken op 21 september 2018:
Totaal bedrag van het maatschappelijk kapitaal:

€ 293.851.765,23

Totaal aantal stemrechtverlenende effecten:

44.372.585

Totaal aantal stemrechten (noemer):

44.372.585 (één stemrecht per aandeel)

Bijkomende informatie
Op 8 december 2016 gaf Greenyard Fresh NV (voorheen FieldLink NV) € 125.000.000 3,75%
converteerbare obligaties uit, met een hoofdsom van € 100.000 elk, met vervaldatum in 2021. De
initiële conversieprijs is € 17,43 per aandeel (aanpasbaar overeenkomstig de Terms & Conditions).
Financiële kalender
•

Dividendbetaling

4 oktober 2018

•

H1 resultaten

20 november 2018 (na beurstijd)

•

Capital Markets Day

21 november 2018
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met
Investors & Financial Press
Dennis Duinslaeger, IR
+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 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.
Greenyard telt meer dan 10.000 werknemers en is actief in 27 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 meer dan
€ 4 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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