Greenyard informeert over de effecten van COVID-19
en toont een aanhoudend krachtig herstel
Sint-Katelijne-Waver, België, 17 april 2020

COVID-19
In deze bijzondere tijden is Greenyard’s eerste en voornaamste zorg de gezondheid en veiligheid van al haar
medewerkers, en vooral van de meest kwetsbare collega’s.
Dankzij het invoeren van vroegtijdige, snelle en groepswijd gecoördineerde veiligheidsmaatregelen en de
toewijding van Greenyard’s medewerkers, blijven Greenyard’s toeleveringskanalen, transport & logistiek en
haar voornaamste afzetmarkten op volle toeren draaien. De snelheid, transparantie en efficiëntie van het
partnermodel in het bijzonder, stellen Greenyard, haar partners en haar telers in staat om een sterke keten
in stand te houden. Greenyard neemt haar verantwoordelijkheid om te blijven zorgen voor de bevoorrading
van gezonde voeding, vitaal voor onze samenleving, en zeker tijdens deze pandemie.
Door de COVID-19 quarantainemaatregelen en de daaropvolgende verschuiving van de volumes van
foodservice (consumptie buitenshuis) naar de supermarkten, is de vraag van Greenyard’s retail-klanten en
partners in zowel het Fresh segment als het Long Fresh segment sterk gestegen. Dit brengt bijkomende
complexiteit en kosten in de keten met zich mee (hogere aankoopkosten, transport- en verwerkingskosten),
maar alles in acht genomen heeft dit een positieve impact op de resultaten.
Succesvolle transformatie
Greenyard’s transformatie zet zich sterk door. Er wordt gewerkt aan de revitalisering van volumes en marges,
het stroomlijnen en effectiever maken van de organisatie, een strikt kostenbeheer en operationele
efficiëntieverbeteringen in onder andere logistiek. Daarnaast zet Greenyard de nodige stappen om verder
aan haar langetermijnpartnerschappen te bouwen.
Op basis van een eerste zicht op de voorlopige, niet-geauditeerde jaarresultaten 2019/2020, verwacht
Greenyard dat de omzet voor het financieel jaar 2019/2020 zal uitkomen rond de € 4.050m. Reeds vóór de
verhoogde volumes door de COVID-19 crisis was er een omzetgroei merkbaar van 2,4%.
Ook de netto schuld is dit financieel jaar afgebouwd met meer dan € 25m en bedraagt ongeveer € 430m op
eind maart. Dit is positiever dan verwacht, zeker omdat een aantal desinvesteringen nog niet uitgevoerd zijn,
mede door de marktomstandigheden tijdens COVID-19.
Eerder had Greenyard aangepaste EBITDA-verwachtingen (pre-IFRS 16) aangekondigd tussen € 88m en
€ 93m. Op basis van de voorlopige, niet-geauditeerde resultaten, verwacht Greenyard het financieel jaar te
eindigen met een aangepaste EBITDA (pre-IFRS 16) tussen € 93m en € 95m. Op basis van eerste inschattingen,
meent Greenyard dat hierin een positief effect vervat zit van ongeveer € 1,5m tot € 2m door hogere volumes
ten gevolge van COVID-19 in maart 2020. Daarentegen zit in de verhoogde verwachtingen eveneens een
uitzonderlijk onverwacht negatief operationeel resultaat in Fresh in Frankrijk vervat, ten belope van ongeveer
€ 3,5m, te wijten aan de uitvoering van de laatste stap in het Transformatieplan.
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Hiermee rekening houdend, bieden de nieuwe aangepaste EBITDA-verwachtingen een sterke basis voor
verdere autonome groei van Greenyard’s resultaten.
Meer details en de volledige jaarlijkse resultaten van Greenyard worden gepubliceerd op 16 juni 2020.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Greenyard:
Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T +32 15 32 42 49
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 8.500 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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