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Greenyard’s banken steunen haar door covenanten aan 
te passen 
 
Sint-Katelijne-Waver, België, 21 september 2018 – Greenyard (Euronext Brussels: GREEN)  

Hoogtepunten 

• Greenyard neemt doortastende maatregelen om een aantal uitzonderlijke 
omstandigheden die ertoe geleid hadden de vooruitzichten te verminderen voor AY 
2018/19 om te keren. 

• Voor het komende jaar blijft Greenyard gefocust op het verlagen van de schuldgraad en 
het realiseren van winstgevende interne groei. Greenyard heeft een overeenkomst bereikt 
met de banken onder haar kredietfaciliteit om de financiële covenanten aan te passen voor 
het lopende financiële jaar, wat Greenyard zal toelaten gradueel haar winstgevendheid te 
verbeteren door verdere operationele verbeteringen en de verdere uitrol van haar 
strategie om hechte partnerships uit te bouwen met haar klanten.  

Met de banken van Greenyard’s kredietfaciliteit werd overeengekomen de schuldgraad 
covenanten onder de bestaande overeenkomst aan te passen voor de periode die eindigt op 30 
september 2018 en de periode die eindigt op 31 maart 2019. In deze overeenkomst met de 
banken gaat de aandacht van Greenyard duidelijk naar het verlagen van de schuldgraad.   

“We zijn verheugd te kunnen rekenen op de steun van onze banken en waarderen hun vertrouwen 
in de toekomst van ons bedrijf” zegt Geert Peeters, Greenyard’s CFO. “Onze aangepaste financiële 
covenanten zijn geherkalibreerd om de nieuwe vooruitzichten te weerspiegelen van een 
vijfentwintig percent REBITDA-daling voor het boekjaar 2018/19 ten opzichte van vorig jaar. De 
waiver geeft ons tijd om de weerbaarheid van de activiteiten aan te tonen en laat ons toe de 
nodige stappen te nemen voor kostenverminderingen en operationele efficiëntie bij het verder 
uitrollen van ons partnerschapsmodel.” 

 

Financiële kalender 

 
• Gewone Algemene Vergadering   21 september 2018 
• H1 resultaten      20 november 2018 (na beurstijd) 
• Capital Markets Day     21 november 2018 
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met 

Investors & Financial Press  Media & Trade Press 
Dennis Duinslaeger, IR  Nancy Goovaerts, Corporate Communications 
+32 15 32 42 49  +32 15 32 42 96 
Dennis.duinslaeger@greenyard.group   Nancy.goovaerts@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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