Greenyard antwoordt op de recente media-aandacht
aangaande mogelijke besmetting en Listeria
slachtoffers
Sint-Katelijne-Waver, België, 13 juli 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN)

Greenyard reageert op de artikels die in de pers verschenen omtrent de Listeria besmetting en de
voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen met betrekking tot de terugroepactie.
De European Food Safety Authority (EFSA) meldde dat deze specifieke stam van de listeriabacterie
werd aangetroffen in 47 ziektegevallen, waaronder 9 aangegeven sterfgevallen, gevonden op basis
van zeer geavanceerde “Whole Genome Sequencing” tests. Dezelfde stammen van L.
monocytogenes zijn aangetroffen in diepvriesgroenten die door onze Hongaarse fabriek zijn
geproduceerd. Verder onderzoek aangaande de bovenstaande cases en de besmetting in de
Hongaarse fabriek is noodzakelijk. Desondanks neemt Greenyard alle mogelijke bijkomende
maatregelen om voedselveiligheid te garanderen. Greenyard staat voortdurend in contact met de
EFSA en de autoriteiten om de zaak verder te analyseren. Ter informatie hebben we het
persbericht van de EFSA van 3 juli 2018 op onze website gepubliceerd
(http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180703).
Op 29 juni 2018 heeft de Hongaarse Autoriteit voor Voedselveiligheid een resolutie gegeven aan
Greenyard Frozen Hungary Kft om alle marketing stop te zetten en alle diepvriesproducten die op
de productiesite geproduceerd werden tussen augustus 2016 en juni 2018 bij klanten en
consumenten terug te roepen. Dit in het kader van een potentiële besmetting met listeria
wanneer diepvriesproducten onvoldoende gekookt worden.
Na het verkrijgen van deze resolutie heeft Greenyard onmiddellijk alle nodige bijkomende
maatregelen genomen om de voedselveiligheid te garanderen, waaronder het terugroepen van
producten, de sluiting van de Hongaarse productiesite en bijkomende tests en analyses. De
terugroepactie is een voorzorgsmaatregel en betekent niet dat teruggeroepen producten effectief
besmet zijn.
Wij adviseren consumenten om diepvriesproducten te koken. Wanneer de producten minstens 2
minuten op een minimum temperatuur van 70°C gekookt worden, is het risico op infectie volledig
geëlimineerd.
Voor
meer
informatie,
gelieve
deze
website
te
bezoeken:
https://www.frozenvegetables.net
We staan momenteel in contact met de relevante autoriteiten om verdere informatie over deze
specifieke stam te beoordelen en we staan volledig achter verder onderzoek, aangezien
voedselveiligheid en de gezondheid van de consument vanzelfsprekend onze eerste prioriteit zijn.
Greenyard verwacht uit deze acties voortvloeiende kosten te moeten maken, waaronder kosten
van de recall-actie zelf en van het productverlies. Greenyard is verzekerd wat betreft recall kosten
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en mogelijke productaansprakelijkheid onder zijn verzekeringspolis. We zullen de financiële
markten informeren zodra verdere gedetailleerde informatie beschikbaar is.
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Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten en substraten. De Groep 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 meer dan 10.000 werknemers en is actief in 27 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de
relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van meer dan
4 miljard euro op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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