Greenyard bevestigt dat de beschermingsaanvraag van
The Fruit Farm Group geen gevolgen inhoudt voor
Greenyard
Sint-Katelijne-Waver, België, 3 december 2020

Greenyard neemt nota van de publicatie van artikels in de Belgische pers over The Fruit Farm Group,
die in de procedure voor gerechtelijke reorganisatie zit. The Fruit Farm Group is een leverancier van
Greenyard. De aandelen van The Fruit Farm Group worden aangehouden door dhr. Hein Deprez, die
eveneens aandeelhouder is van Greenyard.
Vervolgens zag Greenyard rond 9u30 CET een daling in haar aandelenkoers van meer dan 10%.
Greenyard wil graag benadrukken dat The Fruit Farm Group geen onderdeel uitmaakt van
Greenyard. Het is een aparte entiteit met een eigen afzonderlijk management en is financieel niet
verbonden met Greenyard.
Greenyards positieve vooruitzichten en toekomst zullen geen materiële impact hebben door deze
gebeurtenissen. De vennootschap herbevestigt haar aangepaste EBITDA-vooruitzichten van € 106110m voor boekjaar 2020-2021.
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 een aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties, operationele
uitmuntendheid 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. 9.000 werknemers en is actief in 23 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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