Greenyard voltooit vastgoedtransactie met
Amerikaanse vastgoedinvesteerder W.P. Carey
Sint-Katelijne-Waver, België, 1 juli 2022

Meer financiële stabiliteit en ruimte voor groei
Greenyard bevestigt de voltooiing van de eerder aangekondigde lease-and-lease-back transactie van haar
Greenyard Prepared-site in Bree, met vastgoedinvesteerder W.P. Carey Inc. (NYSE: WPC). De site in Bree,
maakt deel uit van Greenyards Long Fresh segment en blijft operationeel in een ‘business-as-usual’-modus.
De transactie zorgt na belastingen, voor een opbrengst van € 89,9 miljoen. Die som wendt Greenyard
volledig aan voor de vrijwillige terugbetaling van haar bankschulden.
Surplus bovenop solide financiële resultaten
Door haar model van nauwe samenwerkingen met verschillende stakeholders uit de toeleveringsketen is
Greenyard op een stabiele maar wendbare manier omgegaan met economisch uitdagende tijden. Dat
toonde de solide resultaten al aan in het Greenyard Jaarverslag 21/22. De winstgevendheid verbeterde tot
€166,5 miljoen Aangepaste EBITDA met een netto-inkomen van €16,9 miljoen.
"De transactie zorgt voor een waaier aan financieringsmogelijkheden. Naast het vrijwaren van onze
financiële stabiliteit voor de toekomst, creëert het ook meer groeimarge in lijn met Greenyard’s strategische
plannen," zegt Geert Peeters, CFO bij Greenyard.
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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.
Haar 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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