Press release
Greenyard Foods ondertekent overeenkomst voor een nieuw
gebouw in de VS
Sint-Katelijne-Waver, België, 16 juni 2016
Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) kondigde vandaag aan dat het in het noordoosten van de VS
investeert in een nieuw, ultramodern magazijn met verpakkingsfaciliteiten en gekoelde opslagruimte.
Gevestigd in New Jersey, is dit gebouw strategisch gelegen in de dichte nabijheid van de noordoostelijke
havens, die heel wat geïmporteerde, verse producten ontvangen in de VS.
Deze uitbreiding verhoogt aanzienlijk de totale productiecapaciteit en vervult de diensten die het bedrijf haar
klanten biedt zoals verpakkingen die toegevoegde waarde bieden aan het product, temperatuur
gecontroleerde opslag en andere diensten. Om in te spelen op de toekomstige groei, bestaat de mogelijkheid
om dit gebouw verder uit te breiden.
Quote van Mayda Sotomayor, bedrijfsleider van UNIVEG Logistics America:
“Als onderdeel van ons strategisch plan voorziet de uitbreiding in het noordoosten niet enkel in een
aanzienlijke verhoging van onze productiecapaciteit maar onderlijnt het ook onze toewijding aan onze klanten
en telers. We planden reeds geruime tijd om ons huidig gebouw uit te breiden omwille van onze voortdurende
groei. We zijn dan ook erg verheugd om de plannen te kunnen uitvoeren.”
Quote van Marleen Vaesen, CEO Greenyard Foods :
“Deze expansie ligt in lijn met Greenyard Foods haar doelstelling om uit te breiden in de VS en dit als
onderdeel van onze groeiplannen van onze divisie ‘vers’. Het bevestigt dat we investeren in onze operaties
van deze divisie, onze medewerkers en onze missie om de consumptie van fruit en groenten te verhogen
voor een gezondere toekomst.”
Het plan is om het gebouw te openen in februari 2017. Seald Sweet, onderdeel van de divisie ‘vers’ van
Greenyard Foods en zusterbedrijf van UNIVEG Logistics America, zal eveneens zijn importafdeling en
verkoopskantoren in het noordoosten verhuizen naar het nieuwe gebouw, waardoor de verkoops- en
productieteams op dezelfde locatie kunnen werken.
Voor vragen kan u contact opnemen met:
Seald Sweet:
Kim Flores
Marketing Director, Seald Sweet
Tel. +1 (772) 569-2244
Email: kflores@sealdsweet.com
Greenyard Foods:
Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0) 15/32.42.96
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com
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Over UNIVEG Logistics America
UNIVEG Logistics America, onderdeel van de divisie ‘vers’ van Greenyard Foods werd opgericht in 2008 in
Swedesboro, New Jersey in de VS en is gelegen nabij de haven van de Philadelphia fruit terminals, één van
de belangrijkste havens met verse producten die binnenkomen in het noordoosten van de VS. UNIVEG
Logistics America is een dienstverlener in het Metro Philadelphia gebied en één van de grootste
ompakfaciliteiten in het zuiden van New Jersey, gespecialiseerd in logistiek, koude opslag en distributie van
verse producten.
Over Seald Sweet
Seald Sweet werd opgericht in 1909 als coöperatieve van citrustelers in Florida. In 1998 trad Seald Sweet toe
tot UNIVEG, de huidige divisie ‘vers’ van Greenyard Foods en werd het bedrijf een wereldwijde marketeer.
Vandaag is Seald Sweet een toonaangevende leverancier van citrus, druiven, appelen en peren via een
wereldwijd netwerk van partners en bedrijven.
www.sealdsweet.com
Over Greenyard Foods
Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) is een globale marktleider in verse en bereide groenten &
fruit, bloemen & planten en substraten. De Groep bedient een kantenbasis 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 om mensen te helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk
moment van de dag, op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.
De Groep telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. De Groep beschouwt haar
werknemers en de relaties met haar klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat
stellen een omzet van ongeveer 4 miljard euro op jaarbasis te realiseren.
www.greenyardfoods.com
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