Free float van Greenyard verhoogt na uitstap Gimv
Sint-Katelijne-Waver, België, 20 juni 2017 – Greenyard (Euronext Brussel: GREEN) kondigt verandering aan in
aandeelhoudersstructuur

Gimv kondigde vandaag aan dat het geen aandelen in Greenyard meer aanhoudt. Hierdoor is er
een significante stijging van de vrij verhandelbare aandelen (free float) van Greenyard naar 38,5%.
Sinds de fusie in 2015 controleerde Gimv 11,8% van de uitstaande aandelen. Deze deelneming
werd kort nadien gereduceerd tot 4,9% door een private plaatsing. Nadien is Gimv aandeelhouder
gebleven tot 2 jaar na de fusie.

Hein Deprez, Uitvoerend Voorzitter van Greenyard, over deze aankondiging:
‘Ik wens Gimv te bedanken voor hun waardevolle steun in Greenyard doorheen de
investeringsperiode.
Sinds hun intrede is Gimv altijd een trouwe partner en aandeelhouder geweest, zeker wanneer
Greenyard een periode van transacties tegemoet ging om de groei de versterken. Gimv
ondersteunde eveneens het fusieproces met Fresh en Horticulture in juni 2015, nu 2 jaar geleden,
alsook het integratieproces dat hierop volgde.
Gezien het Gimv’s objectief is om succesvolle bedrijven te begeleiden naar het volgende niveau
past deze aankondiging in hun strategie gezien Greenyard vandaag een wereldleider is in zijn
markten.’
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Marleen Vaesen, CEO
T +32 15 32 42 97
marleen.vaesen@greenyard.group
Carl Peeters, CFO
T +32 15 32 42 69
carl.peeters@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
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