PERSBERICHT

Greenyard Foods kondigt JV aan met Bardsley Farms Ltd.,
een kwaliteitsproducent van appelen en fruit in het Verenigd
Koninkrijk
Sint-Katelijne-Waver, België, 28 juli 2016

De Fresh divisie van Greenyard Foods kondigt een joint venture aan met Bardsley Farms Ltd.
waarin het een minderheidsparticipatie neemt. Dit Britse bedrijf is actief in de productie en
verpakking van appelen, peren, pruimen en abrikozen en is gevestigd in Kent. Bardsley Farms Ltd.
is reeds 5 generaties een familiebedrijf. De minderheidsparticipatie van Greenyard Foods wordt
verworven door middel van een kapitaalverhoging, hetgeen gebruikt zal worden om te investeren in
zowel installaties als opslagcapaciteit. Deze aankondiging zorgt voor een versterking van de lokale
sourcing van Greenyard Foods.

Marleen Vaesen, CEO Greenyard Foods zegt:
'We zijn verheugd deze samenwerking met Bardsley Farms aan te kondigen hetgeen beide partijen
ten goede zal komen. Deze joint venture zal de positie van het bedrijf verbeteren en bijdragen aan
de toekomstige groei van Greenyard Foods tot een unieke wereldwijde speler in fruit en groenten.'

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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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard Foods:

Kris Kippers, IR
Tel. +32 (0)15/32.42.49
Email: kris.kippers@greenyardfoods.com
Nancy Goovaerts, Corporate Communications
Tel. +32 (0)15/32.42.96
Email: nancy.goovaerts@greenyardfoods.com
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