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METRO VERKOOPT ZIJN BELGISCHE
ACTIVITEITEN.
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● METRO streeft naar een leiderspositie op de groothandelsmarkt.
● De Belgische activiteiten maken geen deel uit van de sCore-groeistrategie
van METRO, ondanks aanzienlijke inspanningen om de resultaten te
verbeteren.
● METRO heeft daarom de beslissing genomen om de operationele
activiteiten (METRO en MAKRO België) te verkopen aan Bronze Properties
S.à r.l.
● De overeenkomst is vandaag getekend en gesloten.
● De vastgoedportefeuille (11 winkels) blijft in handen van METRO AG.
Düsseldorf, 15 juni 2022 – METRO streeft naar een
marktpositie als leidende groothandelaar in levensmiddelen.
Na een grondige analyse van de beschikbare opties heeft
METRO AG beslist om zijn Belgische activiteiten MAKRO Cash &
Carry Belgium N.V. (inclusief de METRO- en MAKROverkooplijnen en METRO Delivery Service N.V.) te verkopen
aan Bronze Properties S.à r.l.. Het bedrijf is een portfolio
investeerder dat samenwerkt met retail specialist en
financieringspartner GA Europe.

De overeenkomst is vandaag getekend en gesloten.
Beide partijen zijn overeengekomen om de financiële
voorwaarden van de overeenkomst niet bekend te maken.
MAKRO Cash & Carry Belgium N.V. bestaat sinds 1970 en heeft 17 winkels
en zo'n 2.000 werknemers. MAKRO richt zich op de eindconsument, terwijl
METRO focust op professionele horecaklanten. Daarnaast verzorgt METRO
Delivery Service leveringen voor foodservicebedrijven.
De vastgoedportefeuille van 11 winkels (zonder de vestiging in Luik, die deel
uitmaakt van de deal) blijft in handen van METRO AG.
MAKRO Cash & Carry Belgium staat al jaren onder grote druk en is actief in
een zeer concurrerende markt. Dat heeft geleid tot een dalende omzet en
negatieve winstgevendheid. METRO AG is voortdurend financiële steun
blijven verlenen aan de Belgische activiteiten om de performantie van het
bedrijf te verbeteren doormiddel van regelmatige kapitaalinjecties en
investeringen in uitbreiding en remodellings, voor een aanzienlijk driecijferig
bedrag in miljoenen euro. In het boekjaar 2020/2021 bedroeg de totale
omzet 646 miljoen euro en was de gecorrigeerde EBITDA negatief.
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"Binnen de sCore-groeistrategie van METRO, waarin de kerndomeinen voor
duurzame groei tussen nu en 2030 vastgelegd zijn, hebben we de
beschikbare opties met betrekking tot onze Belgische activiteiten zorgvuldig
en uitgebreid geëvalueerd. Vervolgens hebben we de beslissing genomen
om onze Belgische activiteiten te verkopen aan Bronze Properties S.à r.l.",
aldus dr. Steffen Greubel, CEO van METRO AG. "Namens onze Raad van
Bestuur wil ik mijn oprechte waardering en dank betuigen aan onze
Belgische collega's voor hun harde werk en niet-aflatende inzet om onze
klanten de voorbije 50 jaar van dienst te zijn."
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In het kader van de overeenkomst zal METRO AG bepaalde
overgangsdiensten en licenties verlenen om de nieuwe eigenaar in staat te
stellen het bedrijf te leiden.
Voor meer informatie :
Vincent Nolf, CEO MAKRO Cash & Carry Belgium, +32 492 11 67 76
METRO is een toonaangevend internationaal groothandelsbedrijf, met food- en nonfoodassortimenten, dat gespecialiseerd is in het bedienen van zowel hotels, restaurants en
cateraars (horeca) als zelfstandige handelaars. Wereldwijd heeft METRO zo'n 17 miljoen klanten
aan wie het groothandelsbedrijf een unieke multichannelmix aanbiedt. Daardoor kunnen
klanten kiezen tussen winkelen in een van de grote lokale winkels of thuisbezorging (Food
Service Distribution, FSD), met volledige digitale en online ondersteuning. Daarnaast is METRO
MARKETS een internationale online marktplaats voor professionele klanten die sinds 2019
voortdurend gegroeid en uitgebreid is. Duurzaam handelen is een van de bedrijfsprincipes van
METRO. Het bedrijf staat al jaren vermeld in verschillende duurzaamheidslijsten en -indexen,
waaronder FTSE4Good, MSCI, CDP en de Dow Jones Sustainability Index. METRO is actief in
meer dan 30 landen en stelt wereldwijd meer dan 95.000 mensen te werk. In het boekjaar
2020/21 genereerde METRO een omzet van 24,8 miljard euro. Meer informatie vindt u in ons
online magazine op MPULSE.de/en.
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