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Greenyard Foods versterkt haar positie in de
champignonconserven dankzij afronding van de Lutèce
overname
Sint-Katelijne-Waver, België, 6 april 2016

Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) is verheugd aan te kondigen dat de overname van
Lutèce, aangekondigd op 5 januari, 2016, afgerond is door alle aandelen van Lutèce Holding BV te
verwerven. Lutèce wordt geconsolideerd vanaf 31 maart.
Lutèce is een wereldleider in de markt van hoogkwalitatieve champignonconserven. De
onderneming beschikt over twee moderne productievestigingen in het zuiden van Nederland, meer
bepaald in Velden en Horst, en telt ongeveer 190 medewerkers. Lutèce heeft in 2015 een omzet
van € 110 miljoen gerealiseerd.
De integratie van Lutèce in Greenyard Foods zal leiden tot belangrijke synergiëen en een
onmiddellijk gunstig effect op de EBITDA van Greenyard Foods. De overname wordt gefinancierd
door de bestaande kredietfaciliteiten en de netto financiële schuld zal niet wijzigen als gevolg van
de overname.
Marleen Vaesen, CEO van Greenyard Foods: “De complementariteit van Lutèce met onze
bestaande activiteiten in champignonconserven zal ons toelaten om onze leiderspositie in de
conservenindustrie te verstevigen, door uit te breiden in deze attractieve markt. De nauwe en
succesvolle samenwerking met telers is één van de belangrijkste hoekstenen van ons succes en
laat ons toe continue in te spelen op de wijzigende klanten- en consumentenbehoeftes.”

Financiële kalender
- Bekendmaking jaarresultaten van de Groep
- Beschikbaarheid van het jaarverslag
- Q1 tussentijdse verklaring
- Algemene vergadering
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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 superieure producten, marktleidende innovaties, operationele
excellence en uitstekende dienstverlening.
Onze visie is om 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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