Persbericht

CFO Koen Sticker verlaat Greenyard Foods
Sint-Katelijne-Waver, België, 29 april 2016

Greenyard Foods maakt bekend dat Koen Sticker, Chief Finance Officer, de groep verlaat om een nieuwe
professionele uitdaging aan te gaan. Koen Sticker blijft in functie tot 31 juli 2016. De zoektocht naar een
opvolger is opgestart.
Koen Sticker startte in 2010 als Head of Business Analysis en PMO bij Univeg en groeide door tot Corporate
Finance Director in 2011. In 2013 werd hij CFO van Univeg en van Greenyard Foods in 2015. In augustus
2016 zal hij de functie van CFO opnemen bij Aliaxis.
Koen Sticker zegt: “Ik ben blij te hebben kunnen bijdragen aan het succesverhaal van Univeg en Greenyard
Foods. De ondernemersgeest van de groep is bijzonder inspirerend en moedigt aan om grenzen te verleggen.
Nu is de tijd gekomen voor nieuwe uitdagingen bij een ander bedrijf in een andere sector”.

Marleen Vaesen, CEO van Greenyard Foods:
“We danken Koen voor zijn bijdrage aan de groei van het bedrijf en wensen hem veel succes. We zullen de
functie zo snel mogelijk invullen. We blijven Greenyard Foods verder uitbouwen als unieke wereldspeler in
groenten en fruit.”

Voor extra informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard Foods:
Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0)15/32.42.96
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com
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Financiële kalender
- Bekendmaking jaarresultaten van de Groep
- Beschikbaarheid van het jaarverslag
- Q1 tussentijdse verklaring
- Jaarlijkse Algemene Vergadering

7 juni 2016 (nabeurs)
19 juli 2016
30 augustus 2016
16 september 2016

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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