PERSMEDEDELING

Greenyard Foods zal de diepvriesdivisie in Polen
reorganiseren als onderdeel van haar operational excellence
programma
Greenyard Foods zal de Poolse diepvries verwerkings- en verpakkingsactiviteiten van de
productiesites te Lipno en Elk centraliseren op de site van Lipno, waar belangrijke investeringen
gepland zijn om efficiëntieverbeteringen te realiseren. De opslagactiviteiten zullen in Elk blijven. De
netto impact op de werkgelegenheid in de Poolse organisatie wordt ingeschat op 60 personen. We
zullen de werknemers die door de reorganisatie getroffen worden, ondersteunen bij het vinden van
een nieuwe job.
De reorganisatie in Pinguin Foods Poland kadert binnen de 4 strategische pijlers van Greenyard
Foods: focus op zowel de klant als de consument, operational excellence, cash flow verbeteringen en
verhogen van de efficiëntie van de organisatie. Om operational excellence te bereiken, onderzoekt de
Groep continu mogelijke opportuniteiten om de efficiëntie verder te verbeteren. De reorganisatie en
investering in Polen is het gevolg van een gedetailleerde analyse, waaronder de agro toelevering en
infrastructuur. De reorganisatie zal worden aangevat in de lente van 2015.

Quote van Marleen Vaesen, CEO van Greenyard Foods:
‘Operational excellence is een strategische prioriteit voor Greenyard Foods. De voorgenomen
reorganisatie in Polen is een belangrijke stap om onze operationele activiteiten verder te
optimaliseren door de activiteiten te concentreren in een gereduceerd aantal fabrieken. We zijn ervan
overtuigd dat de centralisatie en de investeringen zullen bijdragen aan onze groei in Polen en aan de
totale groei van de diepvriesdivisie.’
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Financiële kalender
- Bekendmaking jaarresultaten van de
Groep (01/04/2014-31/03/2015):
- Beschikbaarheid jaarverslag 2014-2015:
- Algemene Vergadering boekjaar 2014-2015:

19 mei 2015 (17u45)
22 juli 2015 (17u45)
18 september 2015 (14u00)

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij Greenyard Foods:
Marleen Vaesen, CEO:
Tel. +32 (0)9/255.32.30
E-mail: marleen.vaesen@greenyardfoods.com

Over Greenyard Foods
De activiteit van Greenyard Foods NV is het verwerken en commercialiseren van groenten en fruit
en gebruiksklare bereidingen in diepvries en conserven. De Groep beschikt over 13
productievestigingen in vijf verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen en
Hongarije)
en
filialen
en
verkoopskantoren
verspreid
over
5
continenten
(www.greenyardfoods.com).
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