COSUN ZET MAXIMAAL
IN OP PLANTAARDIG

Op de komende kringvergaderingen worden de leden onder andere bijgepraat over de
nieuwe visie van Cosun. In deze toekomstvisie staat in welke richting het concern zich
verder wil ontwikkelen. “Het doel van de visie is continuïteit, richtinggevend, meer winst
en een betere bietenprijs”, aldus Albert Markusse, voorzitter van de concerndirectie.
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