Greenyard kondigt aanstelling van Geert Peeters als
CFO aan
Sint-Katelijne-Waver, België, 7 mei 2018

Greenyard kondigt aan dat Geert Peeters het bedrijf vanaf september 2018 zal vervoegen als Chief
Financial Officer. Geert Peeters zal COO Carl Peeters opvolgen in deze rol, die naast de rol van
COO ook de rol van CFO waarnam sinds begin dit jaar. Hij zal ook deel uitmaken van Greenyard’s
Leadership Team en zal rechtstreeks rapporteren aan CEO Hein Deprez en COO Carl Peeters.
Geert Peeters heeft een uitgebreide ervaring in finance waaronder fusies en overnames,
financieringen en transformaties. Van opleiding is Geert handelsingenieur. Hij volgde ook het
advanced management programma bij Vlerick en behaalde een Chartered Financial Analyst
certificaat.
Hij startte als management consultant bij PwC en adviseerde internationale bedrijven over
bedrijfsprocessen, rapportering en systemen. Vervolgens werkte Geert als senior manager bij PwC,
later bij Deloitte, in Corporate Finance & Recovery, waar hij heel wat overnames en reorganisaties
begeleidde. In 2005 ging hij aan de slag bij SUEZ, en promoveerde hij tot Controlling Manager en
later tot Finance Director Belux. Vervolgens werd hij in 2012 CFO van de Metallo Group waar hij
ook bestuurder is. De finance transformatie die hij daar samen met zijn team realiseerde werd in
2017 bekroond met de ‘Best finance team’ award voor grote ondernemingen. Daarnaast zetelt
Geert ook in de adviesraad van de Cronos groep.
Geert Peeters: “Ik kijk er enorm naar uit om in een dynamische, internationale groep als
Greenyard mee te mogen bouwen aan een wereld met meer groenten en fruit, na de voorbije
jaren samen met mijn collega’s en team bij de Metallo groep een mooi multi-metal recyclage
verhaal te hebben mogen neerzetten.”
Ook CEO Hein Deprez en COO Carl Peeters zijn zeer tevreden dat Geert Peeters Greenyard
vervoegt als CFO: “Met Geert brengen we een rijke ervaring aan boord op het vlak van financiële
processen en M&A. Wij zijn ervan overtuigd dat Geert een belangrijke versterking zal zijn voor het
Greenyard Leadership Team. Samen met hem zullen we aan de winstgevende groei van het bedrijf
werken.”
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Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse 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.
Greenyard telt meer dan 9.000 werknemers en is actief in 27 landen wereldwijd. Greenyard 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
4,25 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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