Greenyard tekent vastgoedtransactie, met oog op
herfinanciering op lange termijn en ruimte voor groei
Sint-Katelijne-Waver, België, 19 mei 2022

Greenyard kondigt vandaag aan dat zij een overeenkomst heeft afgesloten met een vastgoedinvesteerder over de
lease-and-lease-back van haar faciliteit van de divisie Greenyard Prepared in Bree, België, een onderdeel van het Long
Fresh-segment.
De transactie zal, na belastingen, ongeveer € 90m aan inkomsten opleveren, en dat op een gunstig moment in de
markt. Deze overeenkomst heeft geen impact op de activiteiten of het functioneren van de divisie Prepared. De
definitieve afronding van de transactie is onderworpen aan de gangbare voorwaarden zoals het verkrijgen van
bodemcertificaten en andere formaliteiten.
De netto-opbrengst zal volledig gebruikt worden voor de vrijwillige terugbetaling van bankschulden. Naast deze
terugbetaling, werkt Greenyard ook aan een herfinanciering van haar schuld met een langere looptijd.
Niet alleen zal een herfinanciering de toekomstige financiële stabiliteit van Greenyard verder verstevigen, ze zal ook
extra ruimte creëren voor verdere groei en de verwezenlijking van haar strategische plannen. Hiertoe behoren
bijvoorbeeld investeringen in de geïntegreerde klantenrelaties en haar convenience-capaciteit, maar ook gerichte
fusies en overnames, zoals aangekondigd tijdens de meest recente Capital Market Days.
Aanvullend op deze sterke financiële stabiliteit, en ondanks de wereldwijde economische onrust, herbevestigt
Greenyard haar verwachtingen voor het volledige boekjaar van een Aangepaste EBITDA van ca. € 165m en een
schuldgraad van minder dan 2,5x Net. Fin. Schuld/Aangepaste EBITDA. Dit werd eerder zo gecommuniceerd in het
persbericht van vorig jaar naar aanleiding van het jaarverslag voor het boekjaar 2020/2021. Greenyard is van mening
dat het, ook in deze tijden van hoge inflatie, haar kracht en wendbaarheid toont, en dat met name dankzij haar unieke
samenwerkingsmodel met de verschillende partijen in toeleveringsketen.
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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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