Greenyard kocht 40 479 eigen aandelen tussen 29
november en 3 december
Sint-Katelijne-Waver, België, 7 december 2021

Verwijzend naar artikel 7:215 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 8:4 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en ons
eerder persbericht van 30 augustus 2021, kondigt Greenyard NV aan dat ze in de periode van 29 november 2021 tot
en met 3 december 2021 in totaal 40 479 eigen aandelen heeft ingekocht op de gereglementeerde markt Euronext
Brussel, in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften, en de machtiging verleend door de
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 september 2017. De aandeleninkoop zal uitsluitend
worden gebruikt om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit bestaande incentiveplannen.
Als gevolg van bovenstaande transacties heeft de vennootschap op 3 december in totaal 1 750 256 eigen aandelen in
haar bezit of 3,40% van het totaal aantal uitgegeven aandelen (zijnde 51 515 443 aandelen in totaal).
Het overzicht van de inkopen van eigen aandelen sinds 14 maart 2017 is gepubliceerd op onze website
www.greenyard.group onder de pagina Investor Relations.

Overzicht inkoop eigen aandelen van 29 november 2021 tot en met 3 december 2021:

Naam van de
emittent

Dag van de
transactie

Identificatiecode van het
financieel
instrument

GREENYARD NV

29/11/2021

BE000376579

GREENYARD NV

30/11/2021

GREENYARD NV

01/12/2021

GREENYARD NV

02/12/2021

GREENYARD NV

03/12/2021

BE000376579
BE000376579
BE000376579
BE000376579
TOTAAL

Geaggregeerd
dagvolume (in
aantal
aandelen)

Gewogen
gemiddelde
prijs per dag
van de
ingekochte
aandelen *

Hoogste
prijs

Laagste
prijs

Markt
(MIC
Code)

7 607

8,89

8,96

8,84

XBRU

7 715

8,70

8,81

8,65

XBRU

9 000

8,82

8,89

8,69

XBRU

7 433

8,65

8,79

8,58

XBRU

8 724

8,53

8,59

8,42

XBRU

40 479

8,72

* Afronding op 2 cijfers na het decimaalteken
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Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten. Greenyard 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 ca. 9.000 werknemers en is actief in 19 landen
wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de relaties met haar klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa
die haar in staat stellen een omzet van ca. € 4,4 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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