Greenyard ondertekende een overeenkomst voor de verkoop
van haar logistieke bedrijf in Portugal
Sint-Katelijne-Waver, België, 6 januari 2020

Greenyard ondertekende een overeenkomst voor de verkoop van Greenyard Logistics Portugal via
een managementbuy-out (MBO). Dit Greenyard-bedrijf is sinds 2001 actief in transport en logistiek
van voedingsmiddelen, met een sterke focus op bederfelijke voedingsmiddelen, waaronder fruit
en groenten.
Na voltooiing van de transactie zal Greenyard Logistics Portugal eigendom worden van en geleid
worden door het huidige managementteam, Vitor Figueiredo en Manuel Rodriguez, die
respectievelijk CEO en COO van het bedrijf blijven. Het management wordt bovendien gesteund
door Vallis Capital Partners, een onafhankelijke en sterke holding gericht op het beheer van
private-equity en investeringsfondsen.
De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke goedkeuringen en wettelijke vereisten. Als
gevolg daarvan wordt verwacht dat de definitieve afronding van de MBO in de komende maanden
zal plaatsvinden.
Vitor Figueiredo speelde een belangrijke rol bij het realiseren van de verkoop. Hij streeft ernaar de
bestaande duurzame relatie met de klanten en leveranciers te behouden en tegelijk het bedrijf
succesvol verder te ontwikkelen.
"Onze relatie met Vitor Figueiredo en zijn managementteam is zeer waardevol geweest", zegt Hein
Deprez, co-CEO van Greenyard. "De synergieën zijn echter afgenomen omdat Greenyard zich
concentreert op haar kernactiviteiten in andere landen. Onze wegen scheiden, maar met grote
waardering voor onze samenwerking. We geloven ook dat Greenyard Logistics Portugal een
belangrijke logistieke dienstverlener in Portugal zal blijven, met logistieke activiteiten binnen een
model met verschillende klanten.”
"We zijn ervan overtuigd dat de onafhankelijkheid en flexibiliteit ons in staat zullen stellen om
zowel bestaande als nieuwe klanten te blijven bedienen en we kijken met het grootste vertrouwen
uit naar de toekomst van het bedrijf ", zegt Vitor Figueiredo, Managing Director van Greenyard
Logistics Portugal.
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
Vitor Figueiredo, Managing Director of Greenyard Logistics Portugal
T + 351 249 247 069
Vitor.Figueiredo@greenyardlogistics.pt
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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 ca. 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

Over Vallis Capital Partners
Vallis Capital Partners (VCP) is een Portugese private-equity-onderneming die in 2010 werd opgericht. Ze is gericht op
investeringen in kmo's en small-mid-caps op het Iberische schiereiland met een groot groei- en uitbreidingspotentieel, via een
proactieve benadering van portefeuillebeheer en volgens maatschappelijk verantwoorde criteria. VCP beheert momenteel twee
private-equity en investeringsfondsen: Vallis Sustainable Investments I (VSI I), met een kapitalisatie van 75 miljoen euro, en Vallis
Sustainable Investments II, het opvolgingsfonds van VSI I, met een doelfondsgrootte van 150 miljoen euro.
www.vallis.pt

Over Greenyard Logistics Portugal
Greenyard Logistics Portugal is sinds 2001 actief in Portugal en is een van de belangrijkste spelers op de markt voor
temperatuurgecontroleerde logistiek. Het bedrijf heeft meer dan 280 medewerkers en baat twee multitemperatuur logistieke
platforms uit. Het bedrijf levert diensten aan een gediversifieerd klantenbestand in de retail, industrie en luchtvaart, met een
sterke focus op bederfelijke voedingsmiddelen.
www.greenyardlogistics.pt/en
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