Persbericht

Openbaarmaking kennisgevingen van deelneming
overeenkomstig de Wet van 2 mei 2007
Sint-Katelijne-Waver, Belgium, 13 September 2022

In toepassing 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, heeft Greenyard NV een op 8 september 2022 gedateerde transparantiekennisgeving
ontvangen.
Hieruit blijkt dat Agri Investment Fund BV, een 100% dochtervennootschap van Maatschappij voor
Roerend Bezit van de Boerenbond BV, ingevolge de verwerving van aandelen van de
vennootschap, nu 4,7% van de stemrechten van de vennootschap bezit, en aldus de statutaire
drempel van 3% heeft overschreden.
Daarnaast heeft de vennootschap een transparantiekennisgeving van 13 september 2022
ontvangen, waaruit blijkt dat Deprez Holding NV en Food Invest International NV, welke
vennootschappen worden gecontroleerd door dhr. Hein Deprez, als gevolg van een
aandelenoverdracht, samen 41,32% van de stemrechten bezitten (in aanmerking genomen de
1.843.854 eigen aandelen, die 3,58% vertegenwoordigen), en aldus onder de
kennisgevingsdrempel van 45% zijn gedaald.
De kennisgevingen bevatten de volgende informatie:
Transparantiekennisgeving - Deprez Holding NV & Food Invest International NV
-

Reden voor de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten
of stemrechten
Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personen: dhr. Hein Deprez, Deprez Holding NV, Food Invest
International NV (deze vennootschappen worden beide gecontroleerd door dhr. Hein
Deprez) en Greenyard NV
Overschreden drempel: 45%
Noemer: 51.515.443
Totaal aantal stemrechten verbonden aan effecten na de transactie: 21.285.702, hetzij
41,32%
Deprez Holding NV & Food Invest International NV zijn houder van een call optie op
2.419.579 aandelen of de aandelen die Agri Investment Fund BV op moment van afroep in
bezit heeft, met vervaldatum op 9 september 2023.
Bijkomende informatie: in uitvoering van een akkoord gesloten tussen Deprez Holding NV,
Food Invest International NV en haar kredietverstrekkers, is Agri Investment Fund BV
eigenaar geworden van aandelen Greenyard NV ten gevolge van pandomzetting. Tussen
Deprez Holding NV, Food Invest International NV en Agri Investment Fund BV is er een
regeling gesloten die voorziet in een lock up periode van drie maanden met startdatum 9
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september 2022 en een call optie van één jaar (met startdatum 9 september 2022) op deze
aandelen.
Transparantiekennisgeving - Agri Investment Fund BV
-

Reden voor de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten
of stemrechten
Kennisgeving door een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige personen: Stichting Jacob-Ferdinand Mellaerts, die voor 76,76%
Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond BV controleert, die op haar beurt
Agri Investment Fund BV controleert voor 100%
Overschreden drempel: 3%
Noemer: 51.515.443
Totaal aantal stemrechten verbonden aan effecten na de transactie: 2.419.579, hetzij
4,70%
Bijkomende informatie: panduitwinning voor de resterende schuldvordering naar
aanleiding van de verkoop van de participatie van Agri Investment Fund BV aan Deprez
Holding NV en Food Invest International NV in 2017.

De kennisgevingen zijn ook beschikbaar op Greenyard’s website, onder Investor Relations.
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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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