PERSMEDEDELING: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Greenyard Foods, Univeg & Peatinvest onderzoeken de
mogelijkheid om wereldleider in fruit en groenten te vormen
Gent, België, 4 maart 2015 om 8.00u CET– Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO).

De Raad van Bestuur van Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) maakt bekend dat het
voorbereidende besprekingen aanvat met betrekking tot een mogelijke bedrijfscombinatie tussen
Greenyard Foods, Univeg Group en Peatinvest.
De Raad van Bestuur van Greenyard Foods is van mening dat een bedrijfscombinatie van de drie
groepen de kans biedt om een wereldwijde speler in de groenten- en fruitsector te creëren die in staat
is om het volledige assortiment van zowel verse producten, diepvriesproducten als conserven aan te
bieden. De mogelijke combinatie van Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest zou toelaten om een
marktleider te creëren met een gezamenlijke omzet van ruim 3,7 miljard euro.
Quote van Hein Deprez, Voorzitter van Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest:
“Het creëren van een gecombineerde groep met verse, diepvries- en groenten en fruit in conserven
zal gunstig zijn voor telers, retailers, consumenten, medewerkers en aandeelhouders. Wij zijn ervan
overtuigd dat maatschappelijke trends vragen om een meer holistische kijk op de groente- en
fruitconsumptie."
Deprez Holding is een referentie-aandeelhouder in Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest.
Besprekingen met betrekking tot de waardering en transactiestructuur worden gepland, en een
gezamenlijke strategische roadmap voor de gecombineerde entiteit wordt ontwikkeld.
Er is geen definitief besluit genomen over de mogelijke structuur van een bedrijfscombinatie. Intussen
bestaat er geen zekerheid over een overeenkomst tussen Greenyard Foods, Univeg of Peatinvest, of
met betrekking tot de voorwaarden van enige dergelijke overeenkomst
Een verdere aankondiging zal gemaakt worden te zijner tijd, indien en wanneer nodig.
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Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij:
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 telt 2.200 medewerkers en
beschikt over 13 productievestigingen in vijf verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, Polen en Hongarije) en filialen en verkoopskantoren verspreid over vijf 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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