Greenyard sluit listeria hoofdstuk af na minnelijke
schikking met de FSMA
Sint-Katelijne-Waver, België, 1 december 2020

In juli 2018 berichtte Greenyard over de terugroepactie van diepvriesproducten uit haar fabriek in
Baja (Hongarije) die geproduceerd waren tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018. De
terugroepactie was ingezet als gevolg van een beslissing genomen door de Hongaarse
voedselveiligheidsautoriteit naar aanleiding van een specifieke variant van listeria monocytogenes
die werd aangetroffen op producten vervaardigd en verhandeld door haar Hongaarse fabriek. In
parallel besliste Greenyard tot de onmiddellijke stopzetting van de productie in deze fabriek.
Voedselveiligheid en de gezondheid van onze consumenten is en blijft de nummer één prioriteit van
Greenyard. Greenyard voerde een breed en diepgaand onderzoek in samenwerking met de
Hongaarse en Europese autoriteiten inzake voedselveiligheid en onafhankelijke experten. Dit
onderzoek werd succesvol afgerond en in september 2018 werd de productie in de Hongaarse
fabriek terug opgestart.
Naar aanleiding van de communicatie van Greenyard omtrent de listeria uitbraak startte de FSMA
eind 2018 een onderzoek in het kader van de Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 april 2014 (Verordening Marktmisbruik). Greenyard heeft haar volle
medewerking aan dit onderzoek verleend.
Greenyard heeft er de voorkeur aan gegeven om een minnelijke schikking zonder schulderkenning
te bekomen met de FSMA en zich akkoord verklaard met een minnelijke schikking voor een bedrag
van 500.000 EUR.
Dit laat Greenyard toe om dit hoofdstuk definitief af te sluiten. Greenyard kan zich op die manier
volledig toeleggen op haar kerntaken, na een succesvolle transformatie van het bedrijf, alsook op
de voortzetting van het aanhoudende herstel van haar winstgevendheid en omzetgroei, dat wordt
weerspiegeld in de halfjaarresultaten per 30 september 2020 die op 17 november 2020 werden
bekendgemaakt.
De minnelijke schikking werd door het Directiecomité van de FSMA aanvaard op 1 december 2020
en werd gepubliceerd op de website van de FSMA. Greenyard zal een som van € 500.000 betalen,
hetgeen geen impact heeft op haar vooropgestelde aangepaste EBITDA-vooruitzichten voor huidig
boekjaar 2020/2021 (€ 106-110m).
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T +32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group

NIET-GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

2/2

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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