Greenyard bevestigt vergevorderde onderhandelingen
met Dole Food Company
Sint-Katelijne-Waver, België, 19 december 2017 – Greenyard (Euronext Brussel: GREEN) kondigt aan dat het vergevorderde
onderhandelingen voert voor de overname van Dole Food Company, Inc. (“Dole”).

Momenteel is er nog geen definitieve overeenkomst bereikt en er is geen garantie dat deze
onderhandelingen zullen uitmonden in een transactie tussen beide ondernemingen. Greenyard
heeft zich verzekerd van de nodige financiering voor deze transactie. Wanneer er een definitieve
overeenkomst zou worden bereikt, zal dit samengaan met een gebalanceerde financieringsmix.
Greenyard zal verdere toelichting geven over deze mogelijke combinatie zodra er nieuws te
melden is.
Financiële kalender
- Q3 trading update, 22 februari 2018 (nabeurs)
- jaarresultaten, 5 juni 2018 (nabeurs)

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Media

Investeerders

Belgium
Arnaud Denis, Whyte Corporate Affairs
+32 2 738 06 36
ad@whyte.be

Carl Peeters, CFO
+ 32 /(0)15 324269
carl.peeters@greenyard.group

United States
David Roady, FTI Consulting
+1 212 850 5632
david.roady@fticonsulting.com

Kris Kippers, IR
+32/(0)15 324249
kris.kippers@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 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 € 4,25 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORKENNIS

