Bakker Belgium en Delhaize tekenen een strategische value
chain overeenkomst
Sint-Katelijne-Waver, België, 28 mei 2019

Bakker Belgium, onderdeel van Greenyard, heeft een strategische value chain overeenkomst
getekend om de toegewijde dienstverlener voor verse groenten en fruit te worden voor Delhaize
in België.
Gebaseerd op de lange historische relatie met Ahold Delhaize, werd Bakker Belgium geselecteerd
door Delhaize als de ervaren en deskundige partner, die de verticaal geïntegreerde waardeketen
zal ondersteunen.
"We zullen meer zijn dan een leverancier voor Delhaize", legt Adrie Bakker, General Manager bij
Bakker Belgium, uit. "Ons doel is om toegevoegde waarde te bieden. Op basis van onze expertise in
duurzaam supply chain management, zullen we een partner zijn voor zowel Delhaize als voor het
leveranciersnetwerk van Delhaize".
Door de waardeketen van verse groenten en fruit verder verticaal te integreren, zal Delhaize zich
kunnen blijven concentreren op de behoeften van haar consumenten en het vertrouwen van
klanten kunnen versterken door producten van topkwaliteit in de categorie groenten en fruit aan
te bieden. Net als voorheen, zal Delhaize zich blijven focussen op het inkopen van verse Belgische
producten.
Momenteel werken beide bedrijven aan de integratie van de belangrijkste processen om tot een
volledig gecontroleerd toeleveringsmodel te komen. Dat model zal leiden tot meer innovaties,
kortere en efficiëntere waardeketens, betere beschikbaarheid en nog versere producten. Bakker
Belgium zal investeren in een speciaal daarvoor voorziene locatie in België, van waaruit haar
activiteiten voor Delhaize vanaf 2020 volledig operationeel zullen zijn.
Door deze overeenkomst zal de geleverde hoeveelheid vers fruit en groenten aan Delhaize in
België aanzienlijk toenemen voor Greenyard. Bovendien zal dit toegenomen volume een positief
effect hebben op de omzetgroei.
Via dit verticaal geïntegreerde waardeketenmodel zetten Delhaize en Bakker Belgium zich in om
de consumptie van groenten en fruit te vergroten voor een gezondere toekomst.
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Dennis Duinslaeger, Investor Relations Manager
T +32 15 32 42 49
dennis.duinslaeger@greenyard.group
Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten. 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 ca. € 4
miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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