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Verdubbeling capaciteit in voornaamste productievestiging
van Frozen in Polen garandeert toekomstige groei
Sint-Katelijne-Waver, België, 6 September, 2016

Greenyard Foods kondigt vandaag de finalisatie aan van de uitbreiding in Lipno, Polen
Vandaag kondigt Greenyard Foods trots de opening aan van de uitbreiding van haar vestiging in
Lipno, Polen. De fabriek behelst vandaag 22,000 m². Deze investering creëert een stevige basis
voor de toekomstige groei van de activiteiten van de Frozen divisie.
Dankzij deze significante investering zijn de Poolse activiteiten van Frozen grotendeels
geconcentreerd op één locatie, Lipno, ondersteund door satelliet productievestigingen in Adamów
en Dabrowa, gecombineerd met een opslag en distributiecentrum in Elk. Deze uitgebreide
productievestiging is gelegen in het best ontwikkelde landbouwgebied van het land en zal meer
groeten- en fruitvariëteiten kunnen verwerken. De fabriek is state-of-the-art en vermindert het wateren energieverbruik aanzienlijk.
Marleen Vaesen, CEO van Greenyard Foods, zegt over deze opening:
‘We zijn trots dat we de finalisatie van deze grote investering in Lipno, onze voornaamste Poolse
productiefaciliteit, kunnen aankondigen. Deze verhoging van de capaciteit laat onze business toe
om te groeien in de toekomst. Het is een belangrijke stap in de centralisatie van onze
productiefaciliteiten, als deel van ons operational excellence programma.’
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- H1 resultaten
- Q3 trading update

16 september, 2016 (13u45)
22 november 2016 (nabeurs)
23 februari 2017 (nabeurs)

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard Foods:
Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0)15/32.42.97
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com
Kris Kippers, IR
Tel. +32 (0)15/32.42.49
Email: kris.kippers@greenyardfoods.com

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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