Greenyard versterkt zijn inkoop via Mor International
Sint-Katelijne-Waver, België, 10 april 2018 –Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) kondigt aan dat het zijn inkoop van exotisch
fruit van hoge kwaliteit versterkt door een participatie van 49% te nemen in Mor International met de optie om
meerderheidsaandeelhouder te worden in de toekomst

Greenyard kondigt aan dat Greenyard Fresh 49% van de aandelen van Mor International verwerft,
met de optie om meerderheidsaandeelhouder te worden in de toekomst, voor een niet nader
genoemd bedrag. Mor International is een Israëlisch bedrijf met een sterke reputatie,
gespecialiseerd in de inkoop en verkoop van exotisch fruit van hoge kwaliteit (mango’s, avocado’s,
kaki, granaatappels, verse dadels en paprika’s). Het bedrijf realiseerde een omzet van € 50m sales
in 2017.
Vandaag reeds heeft Mor langetermijnrelaties met belangrijke telers, niet alleen in Israël maar ook
in andere landen. Mor bevindt zich in een goede positie om Greenyard’s Fresh-strategie te
versterken die erop gericht is om direct contact met de teler te creëren, kwaliteit te garanderen, in
te zetten op geprogrammeerde teelt en verse producten voor de consumenten te leveren. Dankzij
de verstevigde band met Mor is Greenyard in staat om zijn geografische spreiding en
inkoopmogelijkheden uit te breiden.
Hein Deprez, CEO van Greenyard zegt: ‘ Greenyard koopt jaarlijks meer dan 3 miljoen ton
groenten en fruit in, van mond tot grond, en bevoorraadt zo onze food retailers en food service
klanten. Met de acquisitie van Mor versterken we onze toonaangevende positie en kunnen we het
aanbod, kwaliteit en variëteit van ons gamma verbeteren. Bovendien zal Mor International
Greenyard helpen om onze missie, die er in bestaat de consumptie van fruit en groenten te laten
groeien, te realiseren. Deze transactie draagt bij tot de verdere focus op onze strategie en
prioriteit om blijvend winstgevende groei te genereren en onze wereldwijde leidende positie in
groenten en fruit te verbeteren.’
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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.
Greenyard’s 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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