Greenyard geeft een eerste inschatting van de
financiële impact van de recente terugroepactie
Sint-Katelijne-Waver, België, 17 juli 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN)

De voorbije twee weken communiceerde Greenyard over de terugroepactie van diepvriesproducten die geproduceerd
werden in haar Hongaarse fabriek in Baja tussen 13 augustus 2016 en 20 juni 2018, en over het voortschrijdende
onderzoek naar de uitbraak van de Listeria monocytogenes tussen 2015 en 2018. De terugroepactie was uitgevoerd na
een beslissing die genomen was door het Hongaarse voedselveiligheidsagentschap van 29 juni 2018 in het kader van
een onderzoek door de European Food Safety Authority (EFSA) betreffende de uitbraak.
Greenyard kan op dit moment reeds het volgende melden over de huidige stand van de terugroepactie en zal de
markt verder informeren van zodra ze over meer informatie beschikt:
-

-

-

De actie waarbij de betreffende producten van de klanten en consumenten worden teruggeroepen, is bezig.
Producten worden teruggebracht en vernietigd.
We hebben onze fabriek in Hongarije gesloten om een grondige analyse te doen om de oorzaak van de
besmetting te achterhalen in volle samenwerking met de betreffende autoriteiten en in dialoog met de
klanten. We geloven dat we goede vooruitgang boeken bij het vinden van de oorzaak en wachten op verdere
testresultaten.
We zullen de productie in onze Hongaarse fabriek niet opnieuw opstarten totdat we tevreden zijn met de
resultaten van de testen en dit in continue samenwerking met, en na raadpleging van, de lokale autoriteiten
en in naleving van de Europese richtlijnen hieromtrent. We zetten alle mogelijke stappen om ons ervan te
verzekeren dat de besmetting volledig opgelost is.
Samen met onze klanten zoeken we naar een alternatieve bevoorrading zodat zij zo weinig mogelijk hinder
ondervinden.
Wij voeren voortdurend constructieve gesprekken met al onze belanghebbenden, met inbegrip van onze
klanten, banken, toeleveranciers en telers om hen zodoende te informeren.

Ondanks dat het op dit moment onmogelijk is om een correcte inschatting te maken van de totale potentiële
financiële impact van de uitbraak en de terugroepactie voor Greenyard, kunnen we reeds de volgende eerste
inschattingen van de terugroepactie geven. We zullen de markt regelmatig verder informeren.
-

Na verzekering schat Greenyard in dat de financiële impact van de terugroepactie c. € 30,0m bedraagt (met
inbegrip van de geschatte kosten voor het product, transport, behandelen, opslagruimte, vernietiging,
onderaanneming, lagere kostabsorptie van de fabriek en verlies van marge).
We schatten in dat ongeveer één derde een balansimpact heeft (afboeking) en ongeveer twee derde een
cash impact heeft.
Op dit moment wordt verwacht dat meer dan 80% van de kosten van de terugroepactie niet-recurrente
kosten uitmaken. Recurrente kosten zijn kosten als lagere kostabsorptie van de fabriek en verlies van marge.

Greenyard is verzekerd voor haar algemene- en productaansprakelijkheid bij een internationaal bekende verzekeraar.
We hebben nog geen zicht op potentiële vorderingen voor lichamelijke schade of productschade. We nemen alle
mogelijke maatregelen om een antwoord te bieden op alle mogelijke directe of indirecte impact voor Greenyard en
onze belanghebbenden.
We zijn in nauw contact met onze klanten om ervoor te zorgen dat zij zo weinig mogelijk hinder ondervinden als
gevolg van deze terugroepactie.
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Greenyard begrijpt de vragen die er gesteld worden en we benadrukken dat we de zaak zeer ernstig nemen. We
hebben alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de voedselveiligheid te waarborgen en stellen al het mogelijke in
het werk om de markt te informeren naar gelang de evolutie en zodra er meer informatie beschikbaar is.
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Over Greenyard
Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse 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.
Greenyard telt meer dan 10.000 werknemers en is actief in 27 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 meer dan
4 miljard euro op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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