Persbericht

Greenyard rondt verkoop van Greenyard Prepared
Netherlands af en kondigt beëindiging aan van joint
venture Bardsley Fruit Enterprises Ltd
Transacties resulteren in totale verlaging van de netto schuld van ongeveer € 25m,
en hebben geen negatieve impact op aangepaste EBITDA
Sint-Katelijne-Waver, België, 3 augustus 2021

Vandaag kondigt Greenyard de voltooiing van twee transacties aan: Bardsley Horticulture Ltd verwierf alle
aandelen van Greenyard Fresh UK Ltd in de joint venture Bardsley Fruit Enterprises Ltd. Als gevolg hiervan
zullen beide bedrijven niet langer samenwerken binnen deze joint venture, dewelke bestond uit een
verpakkingsfaciliteit voor fruit.
Daarnaast heeft Greenyard, zoals aangekondigd op 14 juni, ook de verkoop afgerond van Greenyard
Prepared Netherlands aan Cornerstone Investment Management. Hierbij verwierf laatstgenoemde, in
samenwerking met Kartesia, 100% van de aandelen van Greenyard Prepared Netherlands, dat actief is in de
verwerking en de levering van vers geoogste champignons van hoge kwaliteit, in blik en in glas.
Greenyard verwacht dat deze transacties geen materieel effect zullen hebben op de aangepaste EBITDA
van de Groep of de eerder gegeven vooruitzichten. De netto schuldafbouw van ongeveer € 25 miljoen uit
deze transacties zal de balans van Greenyard verder verstevigen.
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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. 9.000 werknemers en is actief in 19 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de relaties
met haar klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ca. € 4,4 miljard op jaarbasis te
realiseren.
www.greenyard.group

