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            ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
                         ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
                     Rue des Petits Carmes 6, 1000 Bruxelles 
                    Τηλ. : 00 32 2 545 55 06-7 
                    Φαξ : 00 32 2 545 55 08 
              Email : ecocom-brussels@mfa.gr   
 Βρυξέλλες, 09/1/2018 
 Α.Π.: Φ. 3070/ 25 

 
 
ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ  ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
   
ΚΟΙΝ:   - Διπλ. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού  
             - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δ.Ο.Σ. & Α.Σ 
             - Γραφείο κ.  Β’ Γενικού Διευθυντού 
             - B1, Β4, Β8  Διευθύνσεις 
 
Ε.Δ.:    -Πρεσβεία Βρυξελλών 
              
            
 
ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Βελγίου-

Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών.   
   

                    Σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή δελτίο οικονομικών και 
επιχειρηματικών εξελίξεων από το Βέλγιο που συνέταξε το Γραφείο μας για τον μήνα 
Δεκέμβριο  2017.  

       
 
 
      Ο Προϊστάμενος 

 
               Αναστάσιος Παπαθωμάς  

                                                             Σύμβουλος Ο.Ε.Υ.  Α΄ 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
E-mail:info@enterprisegreece.gov.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ)      
E-mail: pse@otenet.gr   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)  
E-mail:info@seve.gr    
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
E-mail:info@crete-exporters.com 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 
E-mail:info@sev.org.gr 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 
E-mail:info@sbbe.gr, secretariat@sbbe.gr 
 
ΠΑΣΕΓΕΣ  
E-mail:info@paseges.gr  proedros@paseges.gr  
 
ΠΑΣΕΓΕΣ (Θεσσαλονίκης)   
E-mail:kekpasth@otenet.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 
(ΠΕΜΕΤΕ)   
E-mail:info@pemete.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΣΕΒΙΤΕΛ)  
E-mail:sevitel@oliveoil.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ-INCOFRUIT HELLAS   
E-mail: incofruit@incofruit.gr   
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ) 
E-mail: keeuhcci@otenet.gr     
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acci.gr     
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
E-mail: info@acsmi.gr                                       

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: root@ebeth.gr  
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: info@veth.gov.gr  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
E-mail: epepthe@otenet.gr   
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: evep@pcci.gr  

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
E-mail: info@bep.gr  
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 E-mail: eepir@otenet.gr  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)  
E-mail: info@sate.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
E-mail: info@steat.gr,   
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΗΕ-HELAS)  
E-mail: n.chatziargiriou@dei.com.gr 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
E-mail: hba@hba.gr   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
E-mail: oee@oe-e.gr  
 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
E-mail: administration@esee.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΑ) 
E-mail: info@sesma.gr  
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) 
E-mail: eede@eede.gr   
 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
E-mail: info@dde.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 
E-mail: sevt@sevt.gr 
 
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ (ΕΔΟΑΟ) 
info@newwinesofgreece.com 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟIΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
keosoe@otenet.gr   
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ  ΠΟΤΩΝ  
seaop@hol.gr  
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ) 
seo@wine.org.gr     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ  
efrainein@efrainein.gr,   
 
OINOI ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΒΕ)- ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ του ΑΜΠΕΛΩΝΑ της BOΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΑΣ– ΕΝΟΑΒΕ ΑΕ (ΕΝΟΑΒΕ). 
info@wineroads.gr      
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 
seva@sevt.gr 
 
ΒΕΛΓΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
vakritidis@mcguirewoods.com  
 
Newsville Asbl 
support@newsville.be  
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ - ΓΡ. ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be  
 
BUCHEPHALΟS  
info@bucephalos.be     dimas@linkimmo.be  
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Διεύθυνση: Rue des Petits Carmes 6, B-1000, Bruxelles 

Τηλέφωνο: +322-5455507, Fax: +322-5455508, e-mail: ecocom-brussels@mfa.gr 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ   
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2017 

 
Η βελγική ναυτιλιακή εταιρία Euronav NV ανακοίνωσε την εξαγορά της Gener8 
Maritime, συμφερόντων του εφοπλιστή Πήτερ Γεωργιόπουλου. 
 
Πρόκειται για μία συμφωνία ύψους 504 εκατ. δολ. στην αγορά των τάνκερ και τη  δημι-
ουργία ενός κολοσσού με χρηματιστηριακή αξία ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με 
την τιμή κλεισίματος της Euronav (8,10 δολ.) την Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, η οποία 
ήταν η ημερομηνία ανακοίνωσης της συμφωνίας. Η συμφωνία προβλέπει ότι κάθε 
0,7272 μετοχές της Euronav θα ανταλλάσσονται με μία μετοχή της Gener8. Η Euronav 
θα κατέχει ποσοστό 72% στη νέα εταιρία ενώ το υπόλοιπο θα ανήκει στη Gener8. 
 
Το Δ.Σ. της εξαγορασθείσας ναυτιλιακής ανακοίνωσε ότι οι όροι της συμφωνίας είναι 
προς το συμφέρον των μετόχων της. Η νέα εταιρία θα έχει στη διάθεση της στόλο 75 
δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων 44 VLCC και 28 Su-
ezmax, με συνολική χωρητικότητα άνω των 18 εκατ. dwt. Τα περιουσιακά της στοιχεία 
θα ανέλθουν σε περισσότερα από 4 δισ. δολ. ενώ η ρευστότητα της θα ξεπεράσει τα 
750 εκατ. δολ. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου του 2018. 
 
Οι μετοχές της  Euronav θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της 
Νέας Υόρκης και στο Euronext, ενώ οι Carl Steen, Paddy Rodgers και Hugo De Stoop 
θα παραμείνουν στις θέσεις του Προέδρου του ΔΣ, του CEO και του CFO αντίστοιχα, 
στο νέο σχήμα. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ένα ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ 
της Gener8, ο Steve Smith, θα γίνει μέλος του ΔΣ της Euronav. 

 
Μακροοικονομικά 
 
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, το 2017 η χώρα 
συνέχισε να επωφελείται  από την θετική πορεία της Ευρωπαϊκής αλλά και της παγκό-
σμιας οικονομίας. Για το έτος 2017, η αύξηση του Α.Ε.Π. αναμένεται να κλείσει στο 
1,7%, ένα ποσοστό χαμηλότερο από αυτό της Ευρωζώνης (2,3%) αλλά μεγαλύτερο σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος  (1,5%).  
 
Επιπλέον, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ στο Βέλγιο,  συνέχισε να αυξάνεται από την οικονομική κρίση και μετά. Τα 
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υπερβολικά επίπεδα εταιρικού χρέους συνεπάγονται κινδύνους χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας και ασκούν καθοδική πίεση στην οικονομική δραστηριότητα σε περίπτω-
ση απομόχλευσης, υποστηρίζει η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου σε σημείωμά της.  
Το χρέος στο Βέλγιο διογκώνεται μέσω ενδοεταιρικού δανεισμού, ως επί το πλείστον 
μέσω μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών χαρτοφυλακίου.  Βέβαια σε πολλές περιπτώ-
σεις, αυτά τα δάνεια είναι απλά λογιστικές πράξεις - οι οποίες ταιριάζουν στη στρατηγική 
φορολογικής βελτιστοποίησης στρατηγικές χωρίς σημαντική σύνδεση στην πραγματική 
οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική σταθερότητα.  
 
Κενές θέσεις εργασίας στο Βέλγιο 
 
Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat, το Βέλγιο βρίσκεται ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες 
χώρες σε κενές θέσεις εργασίας. Για κάθε 100 εργαζόμενους υπάρχουν 3,6 κενές θέσεις 
εργασίας, ένα ποσοστό που κατατάσσει τη βελγική αγορά εργασίας τη δεύτερη πιο δι-
ευρυμένη στην Ευρώπη, με πρώτη την Τσεχική Δημοκρατία (4,1%).  
 
Το τελευταίο έτος, αύξηση σε κενές θέσεις εργασίας παρατηρήθηκαν μόνο στην Τσεχική 
Δημοκρατία (+ 1%), στο Βέλγιο και την Αυστρία (+ 0,7% η καθεμία). Η Γερμανία, (2,7%) 
η Αυστρία, (2,6%) το Ηνωμένο Βασίλειο, (2,6%) και οι Κάτω Χώρες (2,5%) αντιμετωπί-
ζουν εντάσεις στις εγχώριες αγορές απασχόλησης. Στο κάτω μέρος της κατάταξης βρί-
σκονται οι χώρες της Νότιας Ευρώπης που συνεχίζουν να ανακάμπτουν από την κρίση 
2007-2008. Η Ελλάδα έχει ποσοστό κενών θέσεων 0,5%, η Ισπανία 0,8% και η Πορτο-
γαλία 0,9%.  
                                 
Στην περίπτωση του Βελγίου, η αύξηση που παρουσιάζεται αποδίδεται μεν στη βελτίω-
ση της οικονομίας αλλά ταυτόχρονα και στην ύπαρξη αναντιστοιχίας μεταξύ της προ-
σφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στη Γερμανία για παράδειγμα, το ποσο-
στό κενών θέσεων είναι 2,6%, αλλά η χώρα πλησιάζει την πλήρη απασχόληση (3,6% 
άνεργοι το Νοέμβριο του 2017). Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό ανεργίας στο Βέλγιο 
εξακολουθεί να είναι 6,9% (στοιχεία Eurostat, Νοέμβριος 2017). Η δυσκολία των εργο-
δοτών να προσελκύσουν εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί μεν να αποτελεί εμπόδιο 
στην οικονομική ανάπτυξη αλλά από την πλευρά των εργαζομένων, αυτή η αναντιστοι-
χία μπορεί να τους φέρει σε ευνοϊκότερη θέση για τη διεκδίκση αύξησης  μισθών. 

Ο αριθμός των βελγικών ανεμογεννητριών στη Βόρειο Θάλασσα σχεδόν 
διπλασιάζεται. 

Ο Philippe De Backer, Υφυπουργός για θέματα της Βόρειας Θάλασσας, προέτεινε τη 
δημιουργία νέας ζώνης στα βελγικά χωρικά ύδατα η οποία θα επαυξήσει τη δυναμική 
παραγωγής ενέργειας από αιολικά πάρκα. 

Αναμένεται να δημοπρατηθεί δυναμικότητα 1.800 MW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, η 
οποία θα προστεθεί στα 2.200 MW ισχύος που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Επίσης, το 
αρμόδιο υπουργείο καταρτίζει  σχέδιο για τις θαλάσσιες περιοχές στο βελγικό τμήμα της 
Βόρειας Θάλασσας για το έτος 2020 και μετέπειτα. Σύμφωνα με το υπουργείο, 
πρόσθετα αιολικά πάρκα θα κατασκευαστούν στο κέντρο της Βόρειας Θάλασσας και στα 
σύνορα με τη Γαλλία. Τα εννέα βελγικά πάρκα που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή 
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σχεδιαστεί, βρίσκονται ανατολικά των χωρικών υδάτων κατά μήκος των ολλανδικών 
συνόρων. 

Η διεύρυνση της προσφοράς ενέργειας από αιολική πάρκα γίνεται στο πλαίσιο της 
σταδιακής κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 
2025. 

Η πλατφόρμα crowdfunding «MyMicroInvest»  διευκολύνει τους επενδυτές. 

Η πλατφόρμα crowdfunding «MyMicroInvest» έχει εγκαινιάσει την εφαρμογή "Tracer Tax 
Shelter". Αφορά σε ένα φορολογικό μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει σε άτομα που 
επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (ΜΜΕ ή μικροεπιχειρήσεις)  να ανακτούν από 30% 
έως 45% του ποσού της επένδυσής τους μέσω της φορολογικής τους δήλωσης. 
Πιο συγκεκριμένα, η μείωση του φόρου ανέρχεται σε 30% του επενδυμένου ποσού αν 
πρόκειται για ΜΜΕ και 45% αν πρόκειται για μικροεπιχείρηση. Οι επενδυτές μπορούν 
να επωφεληθούν από αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα είτε επενδύουν άμεσα, μέσω 
ενός ταμείου, είτε μέσω μιας πλατφόρμας crowdfunding, εφόσον διατηρούν την 
επένδυσή τους για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, (εκτός από περίπτωση πτώχευσης) 
έως 10.000 ευρώ ετησίως.  

Οι νεοφυείς εταιρείες, προκειμένου να θεωρούνται κατάλληλες για ένταξη στην 
εφαρμογή Tax Shelter, θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον δύο συνιδρυτές με 
ελάχιστο ποσό συμμετοχής 25.000 ευρώ και να έχουν λάβει ενίσχυση τουλάχιστον 
50.000 ευρώ από τρίτο επενδυτή. Επίπλέον, τουλάχιστον ένα από τα διευθυντικά 
στελέχη πρέπει να είναι μέτοχος της εταιρείας ενώ επιβάλλεται επικοινωνία με τους 
επενδυτές υπό μορφή αναφοράς δραστηριοτήτων, δύο φορές το χρόνο. 

Η Greenyard Foods επιβεβαιώνει τις "προχωρημένες διαπραγματεύσεις" με τη 
Dole.   
 

H βελγική Greenyard Foods διεξάγει προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την αγορά 
της «Dole Foods Company», γνωστή για τις μπανάνες και τους ανανάδες της με την 
επωνυμία Dole. Δυσκολία στις διαπραγματεύσεις αποτελεί το γεγονός ότι η αποτίμηση 
της Dole Foods είναι δύο φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την Greenyard Foods κάτι  
που καθιστά αναγκαία την πραγματοποίηση μιας σημαντικής αύξησης κεφαλαίου. 

H βελγική Greenyard Foods άρχισε την επιχειρηματική της δραστηριότητα στις αρχές 
της δεκαετίας του '80 με τη καλλιέργεια και εμπορία μανιταριών. Μέσα στις επόμενες 
δεκαετίες, μέσα από μια σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών οι οποίες πραγματοποιή-
θηκαν υπό την ηγεσία της οικογένειας Deprez, η Greenyard Foods κέρδισε μια θέση 
στην παγκόσμια αγορά φρέσκων φρούτων και λαχανικών (παρασκευασμένων ή κατε-
ψυγμένων) με μερίδιο περίπου 4% της παγκόσμιας αγοράς και κύκλο εργασιών 4,25 
δισ. ευρώ. Η εταιρεία απασχολεί 9.000 εργαζόμενους. 
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