Gezamenlijk persbericht

Roger & Roger neemt Greenyards diepvriesfabriek in
Hongarije over
Sint-Katelijne-Waver, België, 3 juni 2019

Roger & Roger, een snelgroeiende producent van aardappel- en maïssnacks, en Greenyard,
globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten en fruit, kondigen vandaag aan dat
Roger & Roger de activa - inclusief de werknemers - van Greenyard Frozen Hungary overneemt.
Roger & Roger verdeelt chips naar meer dan twintig landen vanuit haar hoofdzetel in Moeskroen
(België). Roger & Roger werd opgericht in 1999 en heeft meer dan 350 werknemers in dienst. Het
bedrijf heeft een sterke positie in de aardappel- en maïssector in West-Europa.
Met het oog op haar Transformatieplan verbetert Greenyard haar operaties door haar organisatie
te optimaliseren, te rationaliseren en te consolideren. Als onderdeel van dit plan verplaatst
Greenyard het volume van haar diepvriesproducten uit Hongarije naar haar andere
productievestigingen in Europa. Hierdoor wordt een ononderbroken service voor haar klanten
verzekerd.
Yves De Vinck, CEO Roger & Roger zegt: "We tonen al geruime tijd meer dan normale
belangstelling in potentiële opportuniteiten om onze activiteiten in Centraal- en Oost-Europa uit te
breiden. De ervaring en kennis van de Hongaarse telers, in combinatie met de sterke motivatie van
de werknemers op de site, hebben ons ervan overtuigd om deze fabriek van Greenyard over te
nemen. In de volgende maanden zullen we meer informatie verstrekken over de toekomstige
plannen en investeringen die we zullen doen. Daarmee willen we de continuïteit en nieuwe groei
voor alle belanghebbenden waarborgen."
Charles-Henri Deprez, Managing Director Greenyard Frozen, voegt daaraan toe: "We zijn erg blij
dat Roger & Roger, een maatschappelijk verantwoord bedrijf, onze diepvriesfabriek in Hongarije
overneemt. Roger & Roger heeft besloten om haar activiteiten uit te breiden naar de Hongaarse
markt en heeft een duidelijke intentie om erin te investeren. Bovendien beschermt de transactie de
belangen van al onze stakeholders."
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Roger & Roger of Greenyard:
Yves De Vinck, CEO Roger & Roger
T +32 56 84 00 30
yves.devinck@rogerandroger.com
Dennis Duinslaeger, Investor Relations Manager
T +32 15 32 42 49
dennis.duinslaeger@greenyard.group
Over Roger & Roger
Roger & Roger, een familiebedrijf gevestigd in Moeskroen sinds 1999, produceert een breed scala aan chips en snacks van
topkwaliteit op basis van aardappelen en maïs. Het bedrijf exporteert haar producten naar meer dan 20 landen. Roger & Roger
heeft 350 werknemers en beheert de volledige productie, van de selectie van de grondstoffen tot de verpakking en distributie. Het
assortiment omvat aardappelchips en tortillachips.
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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