Greenyard is op koers om haar Transformatieplan uit te
voeren, met de steun van haar banken
Sint-Katelijne-Waver, België, 11 april 2019

Greenyard’s relatiebanken hebben ingestemd met een convenant waiver periode van
15 maanden. Deze periode loopt samen met de uitvoering van het Transformatieplan, de
desinvesteringen en een kapitaalverhoging, in de loop van het huidige boekjaar, zoals bepaald
door Greenyard’s management.
Greenyard heeft recent haar Transformatieplan en herziene Business Plan met haar relatiebanken
gedeeld. De combinatie van beide plannen vormt de basis voor het herstel van het bedrijf. Dankzij
de steun van de banken kan Greenyard succesvol transformeren tot een gezondere en sterkere
organisatie in de komende jaren.
Dit akkoord geeft Greenyard de tijd, rust en liquiditeit om het Transformatieplan uit te voeren en
is voorwaardelijk aan de realisatie van de verschillende transformatieprojecten, de desinvestering
van niet-kernactiviteiten op een tijdelijke en correcte manier, de identificatie van een belangrijke
investeerder die een kapitaalverhoging zal ondersteunen, alsook het verder onderzoeken van de
verkoop van de Prepared divisie.
Greenyard verwacht om in de komende drie jaar de netto-schuld in vergelijking met de
Aangepaste REBITDA-ratio te verlagen tot onder 3,0x. Deze verwachting is gebaseerd op de
combinatie van Aangepaste REBITDA-groei, nieuw kapitaal uit desinvesteringen en een
kapitaalverhoging.
Greenyard waardeert de tekenen van vertrouwen en positieve reacties van verschillende
stakeholders naar aanleiding van haar recente berichtgeving. Greenyard verbindt zich er ook toe
om te gepasten tijde de markt verder te informeren over het resultaat van haar verschillende
initiatieven en acties.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T +32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group
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DISCLAIMER Dit persbericht kan projecties en andere "toekomstgerichte" verklaringen bevatten. Dergelijke prognoses of
verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van de onderneming over verdere gebeurtenissen en financiële prestaties. Er
kunnen geen garanties gegeven worden dat dergelijke gebeurtenissen of prestaties zullen plaatsvinden zoals verwacht en de
werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van deze projecties. Bepaalde financiële gegevens die zijn opgenomen in dit
persbericht zijn "niet-IFRS financiële maatstaven". Deze niet-IFRS financiële maatstaven mogen niet worden vergeleken met
maatstaven met dezelfde titel die door andere entiteiten worden gepresenteerd. Ze mogen ook niet worden opgevat als een
alternatief voor andere financiële maatstaven zoals bepaald in overeenstemming met International Financial Reporting Standards.
Hoewel de onderneming van mening is dat deze niet-IFRS financiële maatstaven bruikbare informatie bieden aan gebruikers bij het
meten van de financiële prestaties en omstandigheden van haar activiteiten, worden gebruikers er op gewezen niet overmatig te
vertrouwen op niet-IFRS financiële maatstaven of verhoudingen die in deze presentatie zijn opgenomen.
Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen &
planten. 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 9.000 werknemers en is actief in 25 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 ca. € 4
miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE – VOORKENNIS

