Greenyard houdt haar eerste Capital Markets Day:
“Focus op een gezondere toekomst”
Sint-Katelijne-Waver, België, 21 november 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN)

Capital Markets Day: “Focus op een gezondere toekomst”
Greenyard, de internationale groenten- en fruitleverancier, kondigt aan dat ze vandaag een Capital
Markets Day houdt voor institutionele investeerders en analisten in Mechelen, België.
Het event focust op Greenyards toekomststrategie, op haar kort- en langetermijnprioriteiten om
opnieuw winstgevend te worden en op een aantal presentaties van elke divisie.
Het event zal voorgezeten worden door Chief Executive Officer, Hein Deprez; door Chief Operating
Officer, Carl Peeters en door Chief Financial Officer, Geert Peeters, aangevuld met presentaties
van de Managing Directors van de divisies Fresh, Frozen en Prepared om een beter zicht te geven
op:
•
•
•
•
•

Greenyard’s sterke posities in belangrijke en groeiende markten;
Hoe Greenyard partnerships opbouwt met haar retailers in elk van de divisies en hoe dit
geleid heeft tot het feit dat Greenyard haar marktaandeel bij haar top 10 klanten heeft
verhoogd van 6,7% in 2015 tot 7,1% in 2018;
Hoe Greenyard specifieke acties onderneemt om meer focus te hebben en efficiënter te
werken om haar winstgevendheid te herstellen;
Hoe Greenyard klaar is voor de toekomst dankzij haar inspanningen op het vlak van
innovatie en duurzaamheid;
Hoe dit geleid heeft tot de overtuiging van de analisten in een samengestelde gemiddelde
groeivoet (CAGR) van 18,4% tot maart 2021.

Hein Deprez, CEO Greenyard:
“Ik ben zeer verheugd en trots om de gastheer te zijn op Greenyards eerste Capital Markets Day
vandaag.
Het Leadership Team zal een aantal presentaties geven die meer inzicht geven in onze activiteiten,
onze verschillende marktsegmenten, onze strategie en ons collectief vertrouwen in de toekomst
van Greenyard. We hebben duidelijke actieplannen en uitvoeringscapaciteiten en zijn zeer gefocust
op de implementatie van onze partnershipstrategie om Greenyard gradueel opnieuw op het spoor
van winstgevende groei te brengen en Greenyard te versterken, zowel organisatorisch als
financieel.”
Voor AY 18/19 behoudt Greenyard haar REBITDA guidance van -25% ten opzichte van vorig jaar,
zonder wisselkoersimpact.
Een kopie van de presentaties zal beschikbaar gesteld worden op de Greenyard website op 22
november 2018.
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Er zal geen andere nieuwe materiële informatie of update over de huidige trading publiek gemaakt
worden tijdens de Capital Markets Day.
Financiële kalender
•

Q3 trading update 2018/2019

26 februari 2019 - voorbeurs

•

FY resultaten 2018/2019

4 juni 2019 - voorbeurs

•

Q1 trading update 2019/2020

27 augustus 2019 – voorbeurs

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Geert Peeters, CFO
T +32 15 32 42 60
Geert.peeters@greenyard.group

Dennis Duinslaeger, Investor Relations
T + 32 15 32 42 49
M+32 477 90 39 98
Dennis.duinslaeger@greenyard.group

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 op jaarbasis te realiseren.
www.greenyard.group
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