Greenyard stelt Francis Kint aan als nieuwe Managing
Director van de Frozen Divisie
Sint-Katelijne-Waver, België, 28 juni 2021

Greenyard, een van ‘s werelds grootste leveranciers van groenten en fruit, kondigt vandaag de
komst aan van Francis Kint. Hij vervoegt het bedrijf op 1 juli 2021 en zal er Erwin Wuyts opvolgen,
huidig Managing Director van de Frozen divisie, die het bedrijf zal verlaten in november 2021.
Francis Kint heeft meer dan 25 jaar ervaring in internationale, leidinggevende functies en keert nu
terug naar Greenyard, waar hij bij Univeg eerder al verschillende rollen vervulde sinds 2009, en waar
hij CEO was tussen 2013 en 2015. Francis beschikt over een diepgaande kennis van de groenten- en
fruitsector en ontwikkelde doorheen zijn loopbaan zeer waardevolle knowhow van zowel het
foodservice- als van het retailkanaal.
Francis komt over van Ter Beke, waar hij sinds 2018 aan de slag was als CEO. Daarvoor had hij
gelijkaardige functies bij Vion Food Group, Chiquita en Univeg (Greenyard).
“Ik ben zeer opgetogen om terug te keren naar de Greenyard familie,” zegt Francis Kint. “Het bedrijf
heeft een uitgesproken ambitie om verder te groeien, en een productaanbod dat beantwoordt aan
de wensen van de hedendaagse consument. Greenyard Frozen heeft een unieke positie om, samen
met haar klanten over de hele wereld, de consumententrend naar een gezondere levensstijl en een
duurzamere voedselwaardeketen, mee te helpen versnellen. Ik kijk ernaar uit om te kunnen
bijdragen aan dat doel.”
Marc Zwaaneveld, co-CEO Greenyard, verklaart: “Onze Frozen divisie toont de laatste jaren een
significante vooruitgang. We willen het momentum dat we hebben gecreëerd nu ook bevestigen,
om zo blijvend te versnellen en met succes onze ambitieuze groeistrategie te realiseren. Francis is
de juiste persoon op de juiste plaats, om dit traject te leiden.”
“We bedanken Erwin Wuyts, om aanvaard te hebben de Greenyard Frozen divisie tijdelijk te leiden
in 2019, en om vervolgens langer aan te blijven tijdens de COVID-19 periode en de Frozen divisie
doorheen de pandemie te loodsen. We wensen hem alle succes met het vervolg van zijn loopbaan.”
***

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Cedric Pauwels, Group Communications Director
T +32 15 32 42 00
cedric.pauwels@greenyard.group
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Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten. Greenyard 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 ca. 9.000 werknemers en is actief in 23 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de relaties
met haar klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ca. € 4,4 miljard op jaarbasis te
realiseren.
www.greenyard.group

