Greenyard realiseert beloftevolle eerste tekenen van
herstel in Q1 met positieve vooruitzichten voor H1
Sint-Katelijne-Waver, België, 27 augustus 2019

Herstel verloopt goed. De winstgevendheid van Greenyard blijft verbeteren zoals gepland dankzij de strikte
implementatie van het Transformatieplan, met een sterke focus op marge en winstgevende volumes en het
rechtzetten van de overheadkosten. Greenyard verwacht dat de impact van haar plannen nog zal versnellen
in de tweede helft van het jaar.
Positieve H1 Aangepaste EBITDA-verwachtingen. Greenyard geeft op basis van de huidige en de voorlopige
financiële informatie en prognoses, uitzonderlijk haar vooruitzichten voor de eerste helft van het jaar.
Greenyard verwacht dat de Aangepaste EBITDA voor het eerste halfjaar zal landen in het bereik van EUR
43,0-45,0m (alvorens toepassing van IFRS 16) zal uitkomen. Dit betekent een fors herstel ten opzichte van de
vorige jaarhelft (EUR 23,3m).
Omzet per segment. In afwachting van het volledige effect op de volumes voortvloeiend uit de nieuw
ondertekende partnerschappen (Carrefour, Delhaize, Tesco), bedraagt de omzet van Greenyard EUR
1.031,3m. Dit is, EUR 28,0m (-2,6%) minder dan de EUR 1.059,4m omzet van het eerste kwartaal vorig jaar
(voortgezette activiteiten).
-

-

De omzet van het segment Fresh daalde met 4,0% van EUR 884,7m tot EUR 849,4m, ten gevolge van
(i) de beëindiging van een aantal (verlieslatende) verkoopvolumes zoals het uitzonderlijk tekort aan
avocado’s en (ii) prijsdruk op bepaalde categorieën zoals druiven, meloenen en citrusvruchten. Dit
effect is nog niet volledige gecompenseerd door de groeiende volumes uit de partnerschappen.
In het Long Fresh segment steeg de omzet met 4,1% ten opzichte van vorig jaar van EUR 174,7m naar
EUR 181,9m, dankzij de sterke inspanning in beide divisies die leidde tot een belangrijke groei in de
klantensegmenten foodservice en de voedingsindustrie.

De heer Borman trekt zich terug uit de Raad van Bestuur. De heer Borman heeft de wens uitgedrukt om zich
terug te trekken uit de Raad van Bestuur. Greenyard dankt de heer Borman voor zijn aanhoudende steun en
actieve rol in de Raad van Bestuur van Greenyard tijdens de voorbije jaren, waarin Greenyard en haar Raad
van Bestuur het voorrecht hadden te genieten van zijn passie, ervaring en gedrevenheid.

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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Financiële kalender:
•
•

Algemene Vergadering - 20 september 2019 (14u)
H1 resultaten - 19 november 2019 (voor beurs)

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
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