Greenyard’s omzet in lijn om verwachtingen voor
volledig jaar te realiseren
Sint-Katelijne-Waver, België, 22 februari 2022

Tijdens de eerste negen maanden van het jaar steeg Greenyard’s omzet uit voortgezette activiteiten (op
like-for-like basis i) met +1,2% ten opzichte van de eerste negen maanden van vorig jaar. Het bedrijf
behaalde in de eerste drie kwartalen van het boekjaar 21/22 een omzet van € 3 206,9m. Tijdens het derde
kwartaal slaagde Greenyard erin om, in een uitzonderlijk moeilijke macro-economische context, een
nagenoeg ongewijzigde like-for-like omzet te realiseren van € 1 055,4m ten opzichte van de hoge
vergelijkingsbasis van € 1 056,2m omzet, in het derde kwartaal van vorig jaar.
Bovendien heeft Greenyard besloten om de commercialisering van bepaalde seizoensgebonden
categorieën in het Fresh-segment stop te zetten. De onderneming is vastberaden om de transparantie in de
toeleveringsketen voortdurend te verbeteren om te voldoen aan haar strenge criteria voor duurzaamheid
en sociale verantwoordelijkheid. Dat was voor deze categorieën niet mogelijk. Wanneer deze stopgezette
verkopen zouden worden meegerekend, zou de omzetgroei van de groep in het derde kwartaal 1,5%
bedragen. Greenyard is er evenwel van overtuigd dat duurzaamheid én waardecreatie weldegelijk hand in
hand gaan. De organisatie streeft dan ook haar doel en morele waarden na zonder aan haar financiële
ambitie te raken. De resultaten van de eerste drie kwartalen bevestigen Greenyard’s duurzame en
winstgevende groei, in lijn met haar verwachtingen en langetermijnambitie om tegen maart 2025 een
omzet van € 5 miljard te bereiken.
Daarnaast zullen in de komende kwartalen ook de effecten zichtbaar worden van Greenyard’s inspanningen
om de inflatie te beheersen door prijsverhogingen. Greenyard ziet een groeiend begrip voor de noodzaak
van prijsstijgingen, in combinatie met de succesvolle verwezenlijking van verdere efficiëntieverbeteringen
in de hele keten.
Voor elk van de segmenten rapporteert Greenyard het volgende over de omzet op een like-for-like basis:
• Fresh: Tijdens de eerste negen maanden van het boekjaar 21/22 heeft Greenyard een stabiele
omzet (+0,9%) gerealiseerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De verkoop in het
laatste kwartaal bleef nagenoeg ongewijzigd (-0,2%) ten opzichte van de vergelijkingsbasis van
vorig jaar, dat al een sterke volumestijging kende. COVID-19 zorgde voor een gestegen verkoop en
deze zet zich door, dankzij de aanhoudende trend naar gezondere en duurzamere
voedingspatronen.
Zoals hierboven vermeld, heeft Fresh ervoor gekozen om de verkoop van bepaalde
seizoensgebonden categorieën in Fresh stop te zetten. Als de omzet van deze stopgezette
categorieën zou worden opgeteld bij de omzet van Fresh op like-for-like basis, zou de omzetgroei
1,8% bedragen.
• Long Fresh: In Long Fresh boekte Greenyard een stijging van 2,7% ten opzichte van vorig jaar voor
de laatste negen maanden, met een omzet van € 540,6m en een vlakke groei (+0,5%) voor het
derde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met een kwartaalomzet van € 199,5m.
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De lagere omzetgroei in het laatste kwartaal was voornamelijk te wijten aan de tijdelijke impact van
verstoringen in de bevoorradingsketen en lagere beschikbaarheid van arbeidskrachten. Ondanks
een hoge waakzaamheid en doortastende veiligheids- en hygiënemaatregelen in Greenyard’s
entiteiten over de hele wereld, werden sommige activiteiten getroffen door de respectievelijke
nationale COVID-19 quarantainemaatregelen. Greenyard verwacht deze omzet in de volgende
kwartalen te recupereren.

***
Financiële kalender
Jaarresultaten
Q1 trading update
Halfjaarlijkse resultaten

15 juni 2022 (voor beurs)
29 augustus 2022 (voor beurs)
14 november 2022 (voor beurs)

Greenyard Contact
Cedric Pauwels, Group Communications Director

Dennis Duinslaeger, Investor Relations & Treasury Director

T + 32 15 32 42 00

T +32 15 32 42 49

cedric.pauwels@greenyard.group

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 ca. 9.000 werknemers en is actief in 19 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. € 4,4 miljard op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
iOmzet (op like-for-like basis): Gerapporteerde omzet van de periode, gecorrigeerd voor de verkoop van dochterondernemingen
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