Greenyard, in hogere versnelling door sterk laatste
kwartaal, verhoogt verwachting voor volledig boekjaar
Sint-Katelijne-Waver, België, 19 april 2021

Vandaag kondigt Greenyard aan dat het haar vooruitzichten voor de aangepaste EBITDA voor het
volledige boekjaar 2020/2021 verhoogt tot ongeveer EUR 116m-117m. Het laatste kwartaal
toonde een sterke groei en toenemende acceleratie van de onderliggende business, met name
door een volumegroei die voortvloeit uit langdurige klantenrelaties. Daarenboven dragen ook een
beter gealigneerde toeleveringsketen en verdere kostenbeheersing bij tot dit resultaat.
Dit benadrukt het potentieel van Greenyards unieke strategie en het herbevestigt de kracht om haar
ambitieuze lange-termijn strategie te realiseren.
Op basis van de momenteel beschikbare informatie, verwacht Greenyard dat de aangepaste EBITDA
voor het volledige boekjaar 2020/2021 (alvorens toepassing van IFRS 16) zal uitkomen op ongeveer
EUR 116m-117m (ten opzichte van EUR 95.7m vorig jaar 2019/2020 en de eerder gegeven
aangepaste EBITDA-vooruitzichten aan de bovenkant van EUR 106m-110m voor het volledige
boekjaar 2020/2021).
De hogere aangepaste EBITDA resulteert ook in een verdere afbouw van de schuldgraad tot onder
3,0x netto financiële schuld/aangepaste EBITDA (alvorens toepassing van IFRS 16).
De huidige financiële resultaten, samen met haar unieke positie in de keten, geven Greenyard een
sterke uitgangspositie voor verdere duurzame groei.
***

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T +32 15 32 42 49
Dennis.duinslaeger@greenyard.group
Disclaimer
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de huidige inzichten van het
management aangaande toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en
andere factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van toekomstige resultaten,
financiële prestaties of prestaties die uitgedrukt of geïmpliceerd worden in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Greenyard
verstrekt de in dit persbericht opgenomen informatie op datum van publicatie en neemt geen enkele verplichting op om de
toekomstgerichte verklaringen van dit persbericht te actualiseren op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of
andere informatie, behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving. Greenyard wijst elke aansprakelijkheid af voor
verklaringen die door derden (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door Greenyard zijn
gemachtigd) worden afgelegd of gepubliceerd, en neemt geen enkele verplichting op zich onjuiste gegevens, informatie, conclusies
of opinies te corrigeren die door derden worden gepubliceerd met betrekking tot dit of elk ander persbericht van Greenyard.
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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 23 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 miljard op jaarbasis te
realiseren.
www.greenyard.group
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