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TUSSENTIJDSE VERKLARING
Financiële staten per 31 maart 2021
Floridienne Groep rapporteert over het eerste kwartaal een sterke groei van het operationeel resultaat
dankzij de verdere ontwikkeling van haar drie Divisies.
De Divisie Life Sciences zag haar omzet en winstgevendheid toenemen met een sterke vraag in haar
belangrijkste markten. BIOBEST profiteert verder van het succes van zijn biologische bestrijdingsoplossingen en
van de integratie van BENEFICIAL INSECTARY, de belangrijkste producent op de Amerikaanse markt op het vlak
van geïntegreerde biologische bestrijding, overgenomen in november 2020. ENZYBEL moet inspelen op de
groeiende vraag van zijn belangrijkste klanten naar zijn enzymen van dierlijke en plantaardige oorsprong. De
andere activiteiten van de Divisie Life Sciences omvatten voornamelijk de productie en distributie van vanille
geëxploiteerd door de bedrijven SOPRAL (Madagaskar) en KAMAPIM (Papoea-Nieuw-Guinea). Deze twee
bedrijven werden verkocht op 26 mei 2021 zonder noemenswaardige impact op de resultaten van de Groep gezien
de beperkte omvang van deze activiteiten.
De Divisie Gourmet Food rondde de verkoop van haar dochterondernemingen GEL MANCHE en SALM INVEST
af in januari 2021. Deze transacties lieten een winst optekenen van EUR 1,5 miljoen. De Divisie boekte tijdens het
eerste kwartaal een afgetekende verbetering van haar operationele prestaties dankzij de ontwikkeling van haar
specialiteitenmarkten en de verbetering van haar winstgevendheid. De groei van de verkoop in grootdistributie
compenseerde de daling van de omzet in de Horeca als gevolg van de in het eerste kwartaal aangehouden
lockdownmaatregelen.
Tot slot, in de Divisie Chemicals, bij een constante perimeter, met andere woorden als we het effect van de
verkoop van onze Duitse dochteronderneming actief in de productie en distributie van PVC-stabilisatoren (IKA) in
oktober 2020 uitsluiten, kenden de omzet en het operationeel resultaat een sterke vooruitgang. Deze vooruitgang
valt voornamelijk toe te schrijven aan onze recyclageactiviteit (SNAM), die profiteert van de toename in het volume
ingezamelde batterijen en van voordeligere prijzen van gezuiverde metalen. KIMFLOR, onze dochteronderneming
die actief is in PVC-stabilisatoren in Turkije, blijft zich verder gunstig ontwikkelen ondanks een moeilijke omgeving.
“De sterke prestatie tijdens het eerste kwartaal weerspiegelt de correctheid van de Groep zijn strategische keuzes
om zijn activiteitenportfolio te reorganiseren met het licht op de positionering van onze Divisies in veelbelovende
markten. Onze Divisie Gourmet Food heeft de verkoop van de bedrijven SALM INVEST en GEL MANCHE in
januari 2021 afgerond. Ze kon zich concentreren op de verdere ontwikkeling van haar specialiteitenmarkten en
boekte significant betere resultaten. De overname van BENEFICIAL INSECTARY in november 2020 stelde
BIOBEST in staat zijn groei te versnellen en te profiteren van de veelbelovende markt inzake geïntegreerde
biologische bestrijding in Noord-Amerika. Ten slotte profiteert de Divisie Chemicals van de ontwikkelingen inzake
elektrische mobiliteit met haar dochteronderneming SNAM, Europees leider op vlak van inzameling en recyclage
van de nieuwe generatie batterijen, een belangrijke speler in de circulaire economie.”, aldus Gaëtan Waucquez,
CEO van de Floridienne Groep.
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Financiële kalender
Gewone Algemene Vergadering
Halfjaarresultaten
Tweede tussentijdse verklaring

1 juni 2021
30 september 2021
30 november 2021
****************

Contact:

Contact: Marc Blanpain, Voorzitter en Gaëtan Waucquez, CEO

FLORIDIENNE is een Belgische industriële holding, die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en op Europese
en wereldschaal leidersposities bekleedt in marktniches of nichemarkten. Haar activiteiten zijn op drie sectoren
gericht: feestvoeding, levenswetenschappen en chemie.
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