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TUSSENTIJDSE VERKLARING 
 
 

Financiële staten op 30 september 2021 
 
De Groep Floridienne meldt eind september een sterke groei van het operationeel resultaat dankzij de 
ontwikkeling van zijn drie Divisies.  
 
De Divisie Life Sciences profiteert van de sterke vraag op zijn belangrijkste markten en ziet zijn omzet en 
resultaten stijgen tijdens de eerste negen maanden van het boekjaar. BIOBEST profiteert van het succes van zijn 
oplossingen inzake biologische bestrijding en van de geslaagde integratie van zijn recente overnames: 
BENEFICIAL INSECTARY (VS, overgenomen in november 2020) en BIOLOGICAL SERVICES (Australië, 
meerderheidsbelang verworven in april 2021). ENZYBEL moet kunnen voldoen aan de groeiende vraag van zijn 
belangrijkste klanten en doet daarom aanzienlijke investeringen om zijn productieprocessen te optimaliseren en de 
productiecapaciteit van zijn enzymen van dierlijke en plantaardige oorsprong op te drijven.  
 
Zoals eerder aangekondigd, voert BIOBEST momenteel exclusieve onderhandelingen om een 
meerderheidsbelang te verwerven in een belangrijke speler uit de sector. Het doelwit vertegenwoordigt een omzet 
van meer dan € 100 miljoen en de transactie betreft een bedrijfswaarde van een gelijkaardig bedrag. BIOBEST zet 
momenteel de onderhandelingen verder, voert een voorafgaande 'due diligence'-audit uit en regelt de nodige 
financiering om de transactie in het eerste kwartaal van 2022 te kunnen afronden.  
 
De Divisie Gourmet Food heeft in de eerste negen maanden van het boekjaar aanzienlijk betere operationele 
prestaties neergezet dankzij de ontwikkeling van zijn specialiteitenmarkten en een betere rentabiliteit. De stijgende 
verkoop in de grootdistributie compenseerde de daling van de activiteiten in de horecasector, die te wijten was aan 
de coronamaatregelen op zijn belangrijkste markten. De Divisie houdt de inflatie-indicatoren nauwlettend in het oog 
en zal indien nodig onmiddellijk maatregelen nemen om haar rentabiliteit te vrijwaren.  
 
In de Divisie Chemicals is het operationeel resultaat sterk gestegen, vooral dankzij onze recyclageactiviteiten 
(SNAM), die profiteerden van de hogere volumes ingezamelde batterijen en de hogere prijzen voor gezuiverde 
metalen. De kapitaalverhoging van € 10 miljoen die op 15 november 2021 met een Duitse investeerder werd 
afgerond, geeft SNAM de middelen om zijn ambitieuze investeringsprogramma te versnellen. Zo kan het tegemoet 
komen aan de sterke toename van de batterijvolumes uit elektrische mobiliteit. KIMFLOR, onze 
dochteronderneming die actief is in PVC-stabilisatoren in Turkije, evolueert positief ondanks een moeilijke 
omgeving. 
 
“De vooruitzichten voor het laatste kwartaal van 2021 zijn over het algemeen positief, met een voortzetting van de 
trends die eind september werden waargenomen: een sterke groei in de Divisie Life Sciences, een betere 
rentabiliteit in de Divisie Gourmet Food en uitstekende prestaties voor onze recyclageactiviteiten in de Divisie 
Chemicals. Daarom blijft de Raad van Bestuur van FLORIDIENNE bij zijn prognose van een sterke groei van de 
resultaten voor het volledige boekjaar 2021”, aldus Gaëtan Waucquez, CEO van de Groep Floridienne. 
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Financiële kalender 
 
Jaarresultaten 2021    31 maart 2022 
Eerste tussentijdse verklaring   27 mei 2022 
Gewone Algemene Vergadering  7 juni 2022 
 

**************** 
Contactpersonen: 
 
 
 
Marc Blanpain, Voorzitter      Gaëtan Waucquez, CEO 
 
 
 
FLORIDIENNE is een Belgische industriële groep die beursgenoteerd is op Euronext Brussels en in Europa en 
wereldwijd een leiderspositie bekleedt in marktniches of nichemarkten. De Groep is actief in drie sectoren: 
Gourmet Food, Life Sciences en Chemicals. 


