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TUSSENTIJDSE VERKLARING 
 
 

Financiële staten op 31 maart 2022 
 
De Groep Floridienne rapporteert in het eerste kwartaal een stijgende omzet en EBITDA.  
 
De omzet van de Divisie Life Sciences is gestegen dankzij de sterke vraag op haar belangrijkste markten. 
BIOBEST realiseert vooral een forse groei in Noord-Amerika, waar het na de overname van BENEFICIAL 
INSECTARY in november 2020 het grootste productieplatform voor nuttige insecten in handen heeft. BIOBEST 
profiteert ook van de integratie van PLANT PRODUCTS, een toonaangevende distributeur van geïntegreerde 
biologische bestrijding in Canada en de VS die in februari 2022 werd overgenomen. ENZYBEL moet voldoen aan 
de groeiende vraag van zijn belangrijkste klanten naar enzymen van dierlijke en plantaardige oorsprong.  
 
De Divisie Gourmet Food moet het hoofd bieden aan een algemene inflatie van de grondstofprijzen en 
bevoorradingsproblemen voor bepaalde producten. In die context van inflatie, die verder verergerd is door de 
oorlog in Oekraïne na de Russische inval op 24 februari 2022, concentreert de divisie zich momenteel op het 
behoud van haar marges en onderhandelt ze met haar klanten over noodzakelijke prijsverhogingen. In de tweede 
jaarhelft zouden die prijsverhogingen een positief effect moeten hebben op de rentabiliteit van de divisie, die in het 
eerste kwartaal van 2022 was gedaald.  
 
In de Divisie Chemicals zijn de omzet en het operationeel resultaat gestegen, vooral dankzij onze 
recyclageactiviteiten (SNAM), die profiteerden van de hogere volumes ingezamelde batterijen en de hogere prijzen 
voor gezuiverde metalen. KIMFLOR, onze dochteronderneming die actief is in pvc-stabilisatoren in Turkije, 
evolueert positief ondanks een moeilijke omgeving. 
 
“Ondanks de inflatoire druk, de stijgende energieprijzen en de bevoorradingsproblemen die een negatieve impact 
hebben op de groei van onze activiteiten, realiseerde Floridienne tijdens het eerste kwartaal een stijgende omzet 
en EBITDA. BIOBEST profiteert van de enorme groeimarkt voor geïntegreerde biologische bestrijding in Noord-
Amerika, waar het bedrijf een sterke positie heeft verworven na de integratie van BENEFICIAL INSECTARY en 
PLANT PRODUCTS. De Divisie Food concentreert zich op het behoud van haar marges en onderhandelt 
momenteel over noodzakelijke prijsverhogingen. Tot slot profiteert de Divisie Chemicals van de gunstige 
ontwikkeling van elektrische mobiliteit: dochteronderneming SNAM is een Europese leider in het inzamelen en 
recycleren van de nieuwe generatie batterijen, een essentiële sector voor de circulaire economie", aldus Gaëtan 
Waucquez, CEO van de Groep Floridienne. 
 
 
 
Financiële kalender 
 
Gewone Algemene Vergadering   7 juni 2022 
Halfjaarresultaten     30 september 2022 
Tweede tussentijdse verklaring     30 november 2022 
 

**************** 
Contact: 
 
 
Contact: Marc Blanpain, Voorzitter en 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. 


