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Antwerpen, 20 juni 2017, 17:45 CET (embargo) 

Afronding aandelenverkoop voedingsgroep Greenyard, 
wereldspeler in groenten en fruit 
 

 

Gimv kon recent de afbouw van haar participatie in Greenyard, globale marktleider in groenten en 

fruit en genoteerd op Euronext Brussels (GREEN), finaal afronden via verkopen op de beurs. 

 

In 2011 stapte Gimv via het Gimv-XL fonds in het kapitaal van PinguinLutosa. Vanuit het objectief om 

succesvolle Vlaamse bedrijven te laten uitgroeien naar een volgend niveau en hen de kans te geven om 

hun ambitieuze plannen te verwezenlijken, konden we samen met ondernemer Hein Deprez en het 

Management de verdere uitbouw en groei van het bedrijf mee waarmaken: eerst via de overname van 

Scana-Noliko, later door de fusie met Univeg en nog veel meer investeringen in moderne technologie, 

capaciteit en overnames.  

 

Vandaag is Greenyard groep (www.greenyard.group) een globale marktleider in groenten & fruit met een 

klantenbasis die de belangrijkste retailers in Europa omvat. Als specialist in het verwerken en 

commercialiseren van oogstverse groenten en fruit en kant-en-klare bereidingen is de groep actief in meer 

dan 25 landen wereldwijd. Met 9 000 werknemers en een jaarlijkse omzet van ongeveer 4,25 miljard EUR 

op jaarbasis is het één van de grootste groenteverwerkers in Europa.  

 

Over de volledige investeringsperiode van 6 jaar leverde deze investering een rendement op dat het 

langetermijngemiddelde van Gimv overtreft. Over deze transactie worden geen verdere details 

bekendgemaakt. 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 37 jaar ervaring in private equity en venture capital. Het bedrijf is 

genoteerd op Euronext Brussel en beheert ongeveer 1,6 miljard EUR (inclusief co-investeringspartnerships) aan 

investeringen in 50 portefeuillebedrijven. 

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende 

bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier 

investeringsplatformen zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze 

platformen werkt met een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) en 

kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.  

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:   

Kristof Vande Capelle, CFO - T +32 3 290 22 17 - kristof.vandecapelle@gimv.com 

http://www.greenyard.group/
http://www.gimv.com/

