PERSMEDEDELING

Greenyard Foods wijzigt groepsstructuur,
Herwig Dejonghe neemt Pinguin Aquitaine SAS over
en wordt zelfstandig ondernemer
Greenyard Foods wijzigt de structuur op groepsniveau. Herwig Dejonghe verlaat de groep als COO
en wordt niet vervangen. Hij blijft de groep ondersteunen als consultant. Hij legde ook zijn
bestuurdersmandaat bij Greenyard Foods NV neer.
Greenyard Foods NV en Vijverbos NV met vaste vertegenwoordiger Herwig Dejonghe hebben een
akkoord afgesloten over de verkoop van de participatie van 52% van Greenyard Foods NV in Pinguin
Aquitaine SAS. De andere aandeelhouders kunnen gedurende 2 maanden hun voorkoop- en
volgrecht uitoefenen. Deze verkoop zal geen significante impact hebben op de geconsolideerde
resultaten van de Groep.
Herwig Dejonghe gaat een nieuwe uitdaging aan als zelfstandig ondernemer in verschillende
vennootschappen. Reeds eerder heeft Herwig Dejonghe met zijn kinderen een participatie van 33%
genomen in Mestdagh NV uit Veurne, producent van artisanale diepvries gerechten en desserts.
Herwig Dejonghe/Vijverbos NV verkoopt aandelen Greenyard Foods (2,86%) aan Deprez Holding
NV.
Quote van Marleen Vaesen, CEO van Greenyard Foods:
‘We zetten hiermee een belangrijke volgende stap in de managementstructuur van de groep. Deze
volgt op de versteviging van de groepsstructuur, die 2 jaar geleden werd doorgevoerd. De vernieuwde
strategie en structuur hebben geleid tot een sterke groei in bedrijfsresultaten, vooral in de diepvries
divisie. De groep is nu klaar voor de volgende stap. De COO functie zullen we niet invullen. In een
overgangsperiode zal Herwig de groep bijstaan als consultant.
Ik neem de gelegenheid om Herwig Dejonghe hartelijk te bedanken voor zijn zeer belangrijke bijdrage
aan Greenyard Foods. Zijn passie en gedrevenheid hebben ertoe bijgedragen dat de groep is
uitgegroeid tot nummer 2 speler in de sector. Herwig’s familie richtte het eerste diepvriesbedrijf
Pinguin op in Vlaanderen in 1965 en lagen aan de basis van de ontwikkeling van de diepvriessector
in West-Vlaanderen. We wensen Herwig zeer veel succes bij de volgende stap in zijn carrière als
zelfstandig ondernemer.’
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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 14
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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