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Public information about the actions of entities which are 
forming the Intercoop Group.  
 
The Foodrinks meeting has been published in this platform 
focused to:  
- Intercoop companies employees 
- Intercoop cooperatives 
- Suscribers: universities, public institutions, private clients, other cooperative 
organisations, Chambers of Commerce… 
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