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Greenyard Foods: Francis Kint vertrekt als COO en wordt
niet-uitvoerend bestuurder
Gent, België, 9 juli 2015

Greenyard Foods NV (Euronext Brussels: GRYFO) maakt bekend dat Francis Kint zal aftreden als
Chief Operating Officer (COO) om niet-uitvoerend bestuurder te worden in de raad van Greenyard
Foods, de recente combinatie van Greenyard Foods, Univeg en Peatinvest. Hij wordt ook lid van
het Strategisch Comité van Greenyard Foods.
Per 1 september 2015 wordt de heer Kint CEO bij Vion Food Group, een toonaangevend
Nederlands vleesverwerkend bedrijf.
Francis Kint startte in 2009 als Managing Director van UNIVEG Deutschland en werd CEO van
UNIVEG Group in 2013. De heer Kint zegt: "Ik ben heel dankbaar voor de mooie jaren bij UNIVEG
waar ik kon bijdragen tot de vorming van een wereldleider in ons vakgebied. "
Greenyard Foods Executive Chairman Hein Deprez stelt: "Wij danken Francis voor zijn 7 jaar bij
UNIVEG waarin hij de motor van integratie werd na een periode van snelle groei. We zijn verheugd
dat Francis aanblijft als niet-uitvoerend bestuurslid van Greenyard Foods, vanwege zijn grote
expertise in groenten en fruit. Wij wensen Francis veel succes in de volgende stap in zijn carrière. "
Greenyard Foods CEO Marleen Vaesen voegt hieraan toe: "We respecteren Francis zijn
beslissing. Ik zal zijn verantwoordelijkheden overnemen. We zullen de bedrijfsstructuur hertekenen
ter ondersteuning van de recente fusie en van de synergieën tussen de bedrijfssegmenten Vers,
Bereid & Substraten. Samen met onze raad van bestuur en de aandeelhouders zijn we ervan
overtuigd dat we de juiste strategie voor winstgevende groei hebben en dat we Greenyard Foods
kunnen uitbouwen tot een unieke wereldspeler in groenten en fruit ".

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij Greenyard Foods:
Koen Sticker, CFO:
Tel. +32 (0)15/32.42.94
E-mail: koen.sticker@univeg.com

Over Greenyard Foods
Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) is een wereldleider in verse en bereide groenten &
fruit, net als in substraten. De Groep is de bedrijfscombinatie van Greenyard Foods, de nummer 2
in diepvries en de nummer 5 in groenten & fruit in blik en glas in Europa, Univeg, de nummer 2 in
vers fruit & groenten wereldwijd en Peatinvest, de nummer 3 in bodemverbeteraars in Europa.
Onze missie is om het leven gezonder te maken door mensen te helpen om op ieder moment van
de dag van groenten en fruit te genieten en dit op een eenvoudige, snelle en aangename manier.
Greenyard Foods heeft activiteiten wereldwijd en bedient een globale klantenbasis die onder
andere de belangrijkste retailers in Europa omvat. De Groep telt ongeveer 8.200 werknemers actief
in 27 landen wereldwijd, met een pro-forma gecombineerde omzet van 3,9 miljoen EUR in het
fiscale jaar eindigend per 30 maart 2015.
www.greenyardfoods.com

