Greenyard kondigt de succesvolle afronding van de
verkoop van het Horticulture segment aan
Sint-Katelijne-Waver, België, 18 december 2018 – Greenyard (Euronext Brussel: GREEN)

Hoogtepunten
• Greenyard kondigt aan dat ze de verkoop van het Horticulture segment vroegtijdig succesvol
heeft afgerond.
• 100% van het Horticulture segment (met inbegrip van Mycoculture) werd overgedragen aan
Straco voor een totaalbedrag van EUR 120m.
• De netto financiële schuld van Greenyard vermindert daardoor eveneens met EUR 120m, wat
een belangrijke stap is in de richting van schuldafbouw om de nieuwe convenantlevel van 4,25x
(netto financiële schuld/REBITDA) tegen maart 2019 te bereiken.
• Greenyard plant de schuldgraad op de balans verder te verminderen naar een structurele
schuldgraad van 3x (netto financiële schuld/REBITDA).
Greenyard is verheugd te kunnen aankondigen dat de verkoop van haar Horticulture segment
afgerond is ruim voor het einde van het boekjaar 2018/2019.
Het Horticulture segment (met inbegrip van Mycoculture) werd verkocht aan Straco voor een totale
cash opbrengst van EUR 120m. Dit Horticulture segment is marktleider in België, Frankrijk, Polen en
Oekraïne voor teeltmedia en voor champignonsubstraten. Het exporteert naar meer dan 60 landen
en heeft 14 productiesites in Europa en Rusland. Volgens de overeenkomst worden alle activiteiten
en activa van het Horticulture segment overgedragen aan Straco.
De transactie werd afgerond na het succesvol verkrijgen van alle reglementaire toestemmingen en
overheidsgoedkeuringen.
Greenyard en het op zichzelf staande Horticulture segment hebben de intentie om hun nauwe
samenwerking in de toekomst verder te zetten om telers te helpen op een duurzame manier te
telen. Beide bedrijven streven naar een toename van de fruit- en groenteconsumptie met het oog
op een gezondere toekomst. Ze gaan partnerships aan met de beste partners in de keten - van vork
tot veld - om zo de behoeften van de consument in te vullen en waarde te creëren voor alle partijen
in de keten. Beide bedrijven zetten in op innovatie in het wereldwijd telen van fruit en groenten en
zullen duurzamere teeltconcepten ontwikkelen.
Zoals reeds aangekondigd, daalt de geconsolideerde netto financiële schuldpositie van Greenyard
met de totale opbrengst van de verkoop dankzij deze overdracht. Dit is een belangrijke stap in het
verlagen van de schuldgraad op de balans om de nieuwe convenantlevel van 4,25x (netto financiële
schuld/REBITDA) te behalen tegen maart 2019.
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Financiële kalender
•

Q3 trading update 2018/2019

26 februari 2019 – voor beurs

•

FY resultaten 2018/2019

4 juni 2019 – voor beurs

•

Q1 trading update 2019/2020

27 augustus 2019 – voor beurs

•

HY resultaten 2019/2020

19 november 2019 – voor beurs

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Geert Peeters, Chief Financial Officer
T.: +32 15 32 42 60
Geert.peeters@greenyard.group

Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T.: +32 15 32 42 49
M.: +32 477 90 39 98
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 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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