Greenyard versterkt haar samenwerking met Fresh
Direct in België
Sint‐Katelijne‐Waver, België, 3 april 2018

Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) kondigt aan de samenwerking met haar Fresh Direct
operatie in België te versterken. Greenyard heeft een overeenkomst bereikt om Greenyard
Fresh Direct Belgium voor 100% over te nemen.
Om deze nauwere samenwerking te benadrukken, werd een overeenkomst bereikt met Ben
De Pelsmaeker, bedrijfsleider en mede‐aandeelhouder van Greenyard Fresh Direct Belgium, om
zijn belang van 49% in dit bedrijf, voorheen ‘Ben Fresh’, over te nemen. Via deze transactie stapt
Ben De Pelsmaeker in als aandeelhouder van Greenyard aan EUR 19,68 per aandeel.
Deze aankondiging is een nieuwe stap in de gemeenschappelijke visie van Ben De Pelsmaeker en
Greenyard en beoogt een lange termijn samenwerking met klanten mede door de hoge mate van
klantondersteuning. De Fresh Direct operatie biedt groeipotentieel en werd geïntegreerd in de
Fresh activiteiten in België na de verhuis van het bedrijf eind 2016. Ben De Pelsmaeker blijft leiding
geven aan Greenyard Fresh Direct Belgium.
Deze transactie past eveneens binnen de strategie van Greenyard om zoveel mogelijk controle te
houden over alle operaties.
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen:
Investeerders & Financiële Pers

Media & Trade Press

Carl Peeters, COO
+ 32 15 32 42 69
carl.peeters@greenyard.group

Nancy Goovaerts, Corporate Communications
+32 15 32 42 96
nancy.goovaerts@greenyard.group

Kris Kippers, IR
+32 15 32 42 49
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 ongeveer
4,25 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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