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Greenyard Flowers UK overgenomen door Yellow Holdings Ltd.
Sint-Katelijne-Waver, België, 14 oktober 2019

Greenyard kondigt aan dat het Greenyard Flowers UK met succes verkocht heeft aan Yellow
Holdings Ltd., dat geleid wordt door Alex Newey (directeur van de Pebble Group en langdurige
partner van Greenyard Flowers UK) en Gilles Deprez (Managing Director van het bedrijf). Deze
overname verzekert de verdere ontwikkeling van de onderneming als duurzaam bloemenbedrijf in
het Verenigd Koninkrijk.
Na een interne strategische evaluatie werd Greenyard Flowers UK eerder dit jaar te koop
aangeboden door Greenyard. In het kader van Greenyards Transformatieplan werd de
onderneming immers als niet-kernactiviteit geïdentificeerd.
Het bedrijf – voorheen bekend onder de naam Winchester Growers – is wereldwijd een
toonaangevend teler, verdeler en verpakker van narcisbloemen en -bollen. Greenyard Flowers UK
teelt op ongeveer 1.100 hectare in de Varfell-vallei bij Penzance. Het bedrijf oogst en koopt
jaarlijks meer dan 500 miljoen narcisstelen. Als Managing Director blijft Gilles Deprez
verantwoordelijk voor de dagelijkse werking. Hij blijft ook de strategische visie van het bedrijf
uitstippelen.
Marc Zwaaneveld, co-CEO van Greenyard geeft uitleg bij de overname: “De beslissing om
Greenyard Flowers UK te verkopen past binnen het Transformatieplan en de herziene strategie van
Greenyard. We zijn blij dat we een overeenkomst bereikten die de kwaliteit van de activa van
Greenyard Flowers UK weerspiegelt en hebben er alle vertrouwen in dat de ervaring, business case
en visie van Yellow Holdings Ltd. zullen zorgen voor de blijvende continuïteit en groei.”
Alex Newey, directeur van de Pebble Group, licht toe: “Dit is een geweldige kans om de bloemen
van Greenyard Flowers UK toe te voegen aan onze eigen plantenhandel. Ons engagement blijkt uit
de voortdurende investeringen in land- en tuinbouw, zowel in de productie als in de levering van de
diensten die ermee verbonden zijn.”
Gilles Deprez, Managing Director van Greenyard Flowers UK voegt daaraan toe: “Ik ben zeer
tevreden dat we de 40 jaar durende activiteiten van Greenyard Flowers UK voortzetten onder de
verantwoordelijkheid van Yellow Holdings Ltd. Samen met onze partners en het bestaande
management zullen we nieuwe mogelijkheden bieden aan ons personeel, onze klanten, de lokale
gemeenschap en economie en aan andere belanghebbenden van het bedrijf”.
Beide partijen kwamen overeen om geen financiële details van de overname vrij te geven.
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Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten. Greenyard 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 Yellow Holdings Ltd.
Yellow Holdings Ltd. is een holdingmaatschappij die eigendom is van de Pebble Group, het management van Greenyard Flowers UK
en andere financiële sponsors. Ze werd specifiek opgericht voor de overname van Greenyard Flowers UK.
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