PERSBERICHT

Greenyard Foods kondigt aanstelling
van Carl Peeters als CFO aan
Sint-Katelijne-Waver, België, 19 juli 2016

Greenyard Foods kondigt aan dat Carl Peeters het bedrijf vanaf oktober 2016 zal vervoegen
als Chief Financial Officer. Hij zal ook deel uitmaken van het Greenyard Foods’ Leadership
Team en zal rechtstreeks rapporteren aan CEO Marleen Vaesen.

Carl Peeters heeft een uitgebreide internationale ervaring in verschillende managementfuncties,
waaronder in finance.
Na een eerste ervaring bij Agfa, ging Carl Peeters in 1987 aan de slag bij Barco, waar hij tot op
vandaag actief is. Hij was er aanvankelijk actief in business development en algemeen
management, maar in 2000 nam hij er zijn eerste senior finance rol op, toen hij CFO werd van de
divisie BarcoNet die op dat moment een apart beursgenoteerd bedrijf werd. Nadat Barconet in 2002
via een publiek bod was overgenomen, keerde hij terug naar Barco om er aangesteld te worden als
Senior Vice President. In 2010 werd hij benoemd tot Group CFO van Barco NV.

Carl Peeters heeft een Master in de Toegepaste Economie, en bezit een aanvullend postgraduaat
in Business Administration. Verder studeerde hij ook af van het Stanford Executive Program.

CEO Marleen Vaesen zegt over deze aankondiging:
'We zijn zeer tevreden dat Carl Peeters Greenyard Foods zal vervoegen als Chief Financial Officer.
Carl kan bogen op een heel uitgebreide ervaring in finance en andere managementdomeinen. Hij
zal ons managementteam versterken en bijdragen aan de verdere groei van Greenyard Foods tot
een unieke wereldwijde speler in fruit en groenten.'
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Financiële kalender
- Q1 trading update
- Algemene Vergadering
- H1 resultaten
- Q3 trading update

30 augustus 2016 (na beurssluiting)
16 september 2016 (2 PM CET)
22 november 2016 (na beurssluiting)
23 februari 2017 (na beurssluiting)

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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