Greenyard herfinanciert haar factoringprogramma
Sint-Katelijne-Waver, België, 02 februari 2022

Greenyard kondigt vandaag aan dat zij het bedrag van haar factoringprogramma heeft
gereduceerd en geherfinancierd bij haar syndicaat van factormaatschappijen: Belfius Commercial
Finance N.V., BNP Paribas Fortis Factor N.V., KBC Commercial Finance N.V., en ING Commercial
Finance Belux N.V., tevens Agent. De herfinanciering van dit werkkapitaal-instrument zorgt eens te
meer voor bijkomende stabiliteit voor Greenyard.
Op verzoek van Greenyard is het factoringprogramma significant teruggebracht tot een bedrag
van € 375m (voorheen € 475m), in lijn met Greenyard’s streven om het bedrag aan factoring
structureel te verlagen.
De looptijd van het factoringprogramma is verlengd tot maart 2024, wat overeenkomt met de
looptijd van de huidige gesyndiceerde lening. Dit aan een lagere interestkost dan onder de vorige
overeenkomst, die bepaald wordt op basis van de schuldgraad.
***
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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
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