PERSMEDEDELING

Europese Commissie geeft groen licht voor combinatie
Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest
Gent, België, 26 mei 2015

Greenyard Foods (Euronext Brussel: GRYFO) maakt bekend dat Deprez Holding NV bevestiging
heeft ontvangen dat de Europese Commissie zich niet verzet tegen de aangekondigde transactie, en
dat ze deze beschouwt als zijnde in overeenstemming met de interne markt en het Europese
Economische Ruimte (EER) Verdrag.
Dit is een belangrijke nieuwe stap naar de combinatie van Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest,
met als doel een wereldleider in fruit en groenten te vormen. De transactie is onder voorbehoud van
de goedkeuring van het gelijkwaardig informatiedocument door de FSMA en de goedkeuring door de
buitengewone algemene vergadering van Greenyard Foods aandeelhouders op 19 juni 2015.
Financiële kalender
- Buitengewone Algemene Vergadering
op de maatschappelijke zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 7c
- Beschikbaarheid jaarverslag 2014-2015:
- Algemene Vergadering boekjaar 2014-2015:

19 juni 2015 (9u00)
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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