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PERSBERICHT
Omzet en bedrijfsresultaat van Floridienne bereiken historisch record in eerste semester 2022
In een moeilijke, onzekere context profiteert Floridienne van zijn strategische herpositionering van de
afgelopen tien jaar op markten met een groot potentieel. Dankzij de markten van geïntegreerde
biologische bestrijding, natuurlijke extracten, feest- en nichevoeding en recyclage van batterijen zouden
we de komende jaren aanzienlijk moeten blijven groeien.
Op 14 februari 2022 verwierf Biobest 90% van Plant Products, een toonaangevende distributeur van
geïntegreerde biologische bestrijding in Canada en de Verenigde Staten. Om de overname te
financieren heeft Biobest in februari 2022 een kapitaalverhoging van EUR 30 miljoen doorgevoerd,
waardoor het 'post money equity value' EUR 815 miljoen wordt gewaardeerd.
Op 30 juni 2022 bedraagt de omzet van Floridienne Group EUR 242,7 miljoen, een stijging van 47,5%
ten opzichte van EUR 164,5 miljoen op 30 juni 2021. Die stijging is vooral te danken aan de organische
groei van de divisies Life Sciences en Chemicals en aan de integratie van de overnames die Biobest
Group in de eerste jaarhelft van 2022 heeft gedaan.
De EBITDA bedraagt EUR 33,2 miljoen op 30 juni 2022 en is met EUR 9,7 miljoen (41,2%) gestegen ten
opzichte van 30 juni 2021. Die stijging weerspiegelt de goede prestaties van de divisie Life Sciences, die
profiteert van de geslaagde integratie van Plant Products, en van de divisie Chemicals, die profiteert van
de stijgende prijzen van de metalen die het bedrijf recycleert.
Anderzijds werden de divisies Life Sciences en Food in de eerste jaarhelft allebei geconfronteerd met
algemene kostprijsstijgingen voor grondstoffen, arbeid, logistiek en energie en met leveringsproblemen
voor bepaalde producten. Ook de oorlog in Oekraïne had grote gevolgen voor de rentabiliteit van beide
divisies in de eerste helft van 2022.
In de eerste jaarhelft ziet de Groep zijn omzet en EBITDA stijgen, ondanks de oorlog in Oekraïne en de
inflatie. In die onzekere context probeert de Groep zijn prijzen aan te passen aan de verschillende
prijsstijgingen (grondstoffen, energie, lonen, enz.). Daarnaast worden ook besparende maatregelen
genomen om de kosten onder controle te houden. “Dankzij die inspanningen zouden we in de tweede
jaarhelft een deel van de marges moeten kunnen terugwinnen die sinds begin dit jaar verloren zijn
gegaan”, aldus CEO Gaëtan Waucquez.
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Contactpersonen: 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.
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