Greenyard boekt stevige duurzame omzetgroei
Sint-Katelijne-Waver, België, 27 augustus 2020

Stevige groei in omzet in Q1. Greenyards omzet van € 1.149,3m groeide in het eerste kwartaal van
dit boekjaar met dubbele cijfers (+ 11,4%) ten opzichte van vorig jaar. De groei is voornamelijk te
danken aan een sneller dan verwachte organische groei bij een groot deel van haar commerciële
relaties, met focus op margeverbetering en winstgevendheid, alsook aan een positieve COVID-19impact op het volume binnen het Fresh-segment.
Volumestijging in Fresh zorgt voor meer dan € 100m extra omzet. De sterke stijging van de
verkochte volumes in het eerste kwartaal is voornamelijk te danken aan de verdere versterking van
een groot deel van Greenyards commerciële langetermijnrelaties, naast een positieve impact van
COVID-19 op de volumes in een periode waarin de buitenhuisconsumptie van groenten en fruit
verschoof naar thuisconsumptie. De omzet van het Fresh-segment steeg in Q1 van € 849,4m vorig
jaar naar € 959,0m (+ 12,9%).
Lichte stijging omzet Long Fresh ondanks negatieve COVID-19-impact op het volume. Ook het Long
Fresh-segment groeide gestaag ondanks het deels wegvallen van volumes aan klanten in de
foodservice en industrie door COVID-19. De omzet van het Long Fresh-segment steeg in Q1 van
€ 181,9m vorig jaar naar € 190,3m (+ 4,6%).
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T +32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group
Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen & planten.
Greenyard 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 ca. 8.500 werknemers en is actief in 24 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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