PERSBERICHT

Trading update Q1 2016/2017
Sint-Katelijne-Waver, België, 30 Augustus, 2016 – Greenyard Foods (NYSE/Euronext: GRYFO; Bloomberg: GRYFO BB; Reuters;
GRYFO.BR) maakt vandaag haar resultaten bekend over het eerste kwartaal eindigend op 30 juni, 2016.

Omzet Q1 2016/20171



Groepsomzet van € 1.119,7m, +8,4% JoJ waarvan 5,9% interne groei.
Fresh en Prepared zagen hun omzet toenemen met 6,4% en 21,4% respectievelijk
(exclusief de overname van Lutèce groeide Prepared met 3,5%).

Omzet cijfers Q1 2016/2017
(in € miljoen)
Omzet
Fresh
Prepared
Horticulture

Q1 '15/'16
1.032,7
852,8
154,6
25,4

Q1 '16/'17
1.119,7
907,5
187,7
24,6

JoJ
8,4%
6,4%
21,4%
-3,2%

Intern
5,9%
6,4%
3,5%
-3,2%

Bijkomende hoogtepunten



1

Het Fresh segment van Greenyard Foods, UNIVEG, kondigde apart Q1 resultaten aan ten
gevolge van verplichtingen ten aanzien van zijn obligatiehouders.
Wijziging Raad van Bestuur: Greenyard Foods heeft Dirk Van Vlaenderen aangesteld op 5
juli 2016 als onafhankelijk bestuurder. Hij vervangt Luc Van Nevel als Voorzitter van het
Auditcomité. Luc Van Nevel neemt op de algemene vergadering ontslag uit de Raad van
Bestuur na een periode van 12 jaar. Wij wensen hem te bedanken voor zijn bijdrage over
deze periode.

Omwille van vergelijking zijn de cijfers in dit persbericht van vorig boekjaar pro-forma, alsof Fresh en Horticulture reeds opgenomen zijn

in de consolidatiekring vanaf het begin van het boekjaar. De cijfers in dit persbericht zijn niet-geauditeerde management cijfers.
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Financiële kalender
- Bijzondere en Gewone Algemene Vergadering
- H1 resultaten
- Q3 trading update

16 september, 2016 (13u45)
22 november 2016 (nabeurs)
23 februari 2017 (nabeurs)

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard Foods:
Marleen Vaesen, CEO
Tel. +32 (0)15/32.42.97
Email: marleen.vaesen@greenyardfoods.com
Kris Kippers, IR
Tel. +32 (0)15/32.42.49
Email: kris.kippers@greenyardfoods.com

Over Greenyard Foods
Greenyard Foods (Euronext Brussels: GRYFO) is een globale marktleider in verse en bereide
groenten & fruit, bloemen & planten en substraten. De Groep 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.
De Groep telt ongeveer 8.200 werknemers en is actief in 25 landen wereldwijd. De Groep
beschouwt haar werknemers en de relaties met haar belangrijkste klanten en leveranciers als haar
belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ongeveer € 4 miljard op jaarbasis te
realiseren.
www.greenyardfoods.com
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