PERSBERICHT

Greenyard Foods stapt uit Veiling Haspengouw
Sint-Katelijne-Waver, België, 2 september, 2016

Greenyard Foods maakt bekend dat er een akkoord is met Veiling Haspengouw om volledig
uit het aandeelhouderschap te stappen. Greenyard Foods zal zijn participaties in H-Fruit en
H-Pack verkopen aan Veiling Haspengouw.
Greenyard Foods maakt bekend dat er een akkoord is met betrekking tot een volledige uitstap uit
Veiling Haspengouw. De aanhoudende Ruslandboycot, gecombineerd met slechte
weersomstandigheden, zorgt aanhoudend voor problemen bij de lokale, Belgische telers. De Raad
van Bestuur van Veiling Haspengouw heeft haar wens uitgedrukt om horizontaal te integreren met
andere coöperaties. Een samengaan met andere marktpartijen zou het mogelijk maken om de
nodige kostenbesparingen te realiseren.
Greenyard Foods wenst Veiling Haspengouw te steunen in haar beslissing om schaalgrootte te
creëren hetgeen de efficiëntie ten goede komt. Daardoor werd er gekozen om uit de joint venture te
stappen. Het akkoord houdt in dat de aandelen in H-Fruit (50,00%) en H-Pack (50,01%) volledig
door Veiling Haspengouw worden overgenomen.
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16 september, 2016 (13u45)
22 november 2016 (nabeurs)
23 februari 2017 (nabeurs)

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard Foods:
Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0)15/32.42.97
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com
Kris Kippers, IR
Tel. +32 (0)15/32.42.49
Email: kris.kippers@greenyardfoods.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 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.
De Groep telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. De Groep
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 miljard op jaarbasis te
realiseren.
www.greenyardfoods.com
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