Greenyard neemt initiatief om diepvriesgroenten uit
Hongarije terug te roepen
Sint-Katelijne-Waver, België, 4 juli 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) neemt initiatief om diepvriesgroenten uit
Hongarije terug te roepen omwille van mogelijke listeriabesmetting

In lijn met een beslissing van het Hongaarse Agentschap voor Voedselveiligheid op 29 juni 2018,
roept Greenyard alle diepvriesgroenten terug die in zijn fabriek in Hongarije geproduceerd werden
tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018.
Deze maatregel wordt genomen in kader van een mogelijke listeriabesmetting van
diepvriesproducten die in zijn Hongaarse fabriek in Baja geproduceerd werden. Het gaat om een
specifiek type van listeria, dat gezondheidsrisico’s met zich kan meebrengen indien de
diepvriesgroenten niet op de juiste manier worden opgewarmd voordat ze worden
geconsumeerd.
Het gaat onder meer om diepgevroren maïs, erwten, bonen, spinazie en zurkel.
Het initiatief om deze producten terug te roepen, betekent niet dat deze effectief besmet zijn,
maar Greenyard engageert zich om een maximum aan voorzorgsmaatregelen te nemen.
Voedselveiligheid is immers Greenyard’s hoogste prioriteit en Greenyard wil dan ook dat zijn
engagement op het vlak van voedselveiligheid heel duidelijk is voor alle klanten en
eindconsumenten.
Om er zeker van te zijn dat alle producten die we verzenden naar onze klanten veilig zijn voor
consumptie, neemt Greenyard de volgende ondersteunende maatregelen:
-

Greenyard brengt de betrokken voedselagentschappen op de hoogte en verbindt zich tot
volledige transparantie en hechte samenwerking met alle bevoegde autoriteiten die
instaan voor de lokale beslissingen.

-

Om de oorzaak aan te pakken, heeft Greenyard momenteel de productie in de fabriek in
Baja stopgezet en voert nu een diepgaand onderzoek van de productielijnen uit.

-

Greenyard zal zijn klanten alle nuttige informatie en ondersteuning bezorgen.

-

Greenyard onderzoekt alternatieve toeleveringsmogelijkheden voor zijn klanten.

Op dit ogenblik kan Greenyard de financiële impact van deze recall nog niet becijferen. Greenyard
zal de markt hierover later berichten wanneer er meer informatie beschikbaar is. De omzet van
Greenyard Frozen Hungary voor het boekjaar 2017/2018 bedraagt €24 miljoen.
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Financiële kalendar
• Q1 trading update

29 augustus 2018 (na beurstijd)

• Gewone Algemene Vergadering

21 september 2018

• H1 resultaten

20 november 2018 (na beurstijd)

• Capital Markets Day

21 november 2018
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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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