Greenyard zal haar eerste half jaar resultaten
aankondigen voor 2018/2019
Sint-Katelijne-Waver, België, 19 november 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN)

Halfjaar eindigend op 30 september 2018
Op dinsdag 20 november 2018 na beurs zal Greenyard (GREEN) een persbericht uitsturen over
haar halfjaarcijfers 2018 en vindt er een halfjaarlijkse conference call plaats om 18u30 (CET) om de
financiële resultaten toe te lichten. De call zal gehouden worden door Hein Deprez, Chief
Executive Officer; Carl Peeters, Chief Operating Officer; Geert Peeters, Chief Financial Officer en
Dennis Duinslaeger, Investor Relations Manager.
Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om te luisteren naar de live webcast die beschikbaar is via de
volgende link, of telefonisch via: +32 2 342 07 47 (or toll-free number +32 800 11960), Passcode:
52454049#. De call start stipt om 18u30 (CET). Een audio opname van de conference call zal
beschikbaar zijn op de Investor Relations webpagina van Greenyard vanaf woensdag 21
november.
Financiële kalender


HY resultaten 2018/2019

20 november 2018 – nabeurs



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
Tel: +32 15 32 42 60
Geert.peeters@greenyard.group

Dennis Duinslaeger, IR
Tel: + 32 15 32 42 49
Mob: +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
NIET-GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

