Greenyard geeft verder prioriteit aan transformatie:
Hein Deprez en Marc Zwaaneveld delen de rol van CEO
Sint-Katelijne-Waver, België, 12 februari 2019

Volgend op de benoeming van mr. Marc Zwaaneveld tot Chief Transformation Officer midden
januari, toont de eerste validatie van het turnaround-programma een aantal belangrijke
verbetermogelijkheden die zullen bijdragen aan de resultaten van het volgende boekjaar.
Om deze transformatie optimaal te kunnen uitvoeren, heeft de Raad van Bestuur mr. Marc
Zwaaneveld benoemd tot co-CEO, samen met mr. Hein Deprez.
Mr. Hein Deprez zal zich verder concentreren op de uitrol van Greenyards strategische
partnermodel met haar retailers. Mr. Marc Zwaaneveld zal een goed omkaderde, efficiënte en
naadloze implementatie van het transformatieplan binnen het bedrijf garanderen. Zo kan snel en
efficiënt een nieuwe dynamiek aan Greenyard gegeven worden.
Na een eerste analyse van de verbetermogelijkheden bereidt Greenyard, samen met een extern
adviesbureau, momenteel concrete actieplannen voor. Ondertussen worden de eerste
besparingen al gerealiseerd. Ten slotte zet Greenyard ook de volgende stappen in de richting van
financieringsopties, zoals recent aangekondigd.
Meer gedetailleerde informatie over de actieplannen zal binnen enkele weken bekend gemaakt
worden.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T +32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group
Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten. 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 25 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 ca. € 4
miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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