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PERSBERICHT 
 

 

TRADING UPDATE EERSTE KWARTAAL 2021 SLIGRO FOOD GROUP 

 
Sligro Food Group N.V. realiseerde over het eerste kwartaal van 2021 een omzet van € 328 miljoen, een 

afname van € 205 miljoen of 38,4% ten opzichte van de omzet van € 533 miljoen in 2020.  

De totale omzet in het eerste kwartaal kan als volgt 

worden verdeeld: 
 

 
 

In het eerste kwartaal van 2021 werden onze markten 

nog hard geraakt door de geldende COVID-19 

maatregelen. In vergelijking tot de situatie vóór COVID-19 

halveerde de omzet van de markt in het eerste kwartaal. 

Voor Sligro Food Group was dat beeld iets beter en zagen 

we een omzetafname ten opzichte van het niveau vóór 

COVID van 43%. Hoewel dat een significante daling is, 

die groter is dan tijdens de twee lockdown-periodes in 

2020, verstevigen we daarmee opnieuw onze relatieve 

positie in de markt. 

De maatregelen die we nemen om kosten te besparen, 

in combinatie met het gebruik van de steunmaatregelen 

die de overheid ons biedt, zorgen ervoor dat we onze 

operatie ook bij deze verdere omzetdaling cash flow 

neutraal kunnen handhaven. Ook de strikte beperking van 

investeringen blijft van kracht, al loopt ons ERP- 

programma wel door en voeren we noodzakelijk 

onderhoud wel uit. 

De afspraken die we in 2020 met onze financiers hebben 

gemaakt bieden ons voor dit jaar voldoende ruimte, bij het 

scenario dat onze markten in het tweede kwartaal weer 

stap voor stap herstellen. Er zijn op korte termijn geen 

aflossingsverplichtingen en de buffers in liquiditeits-

ruimte zijn ruimschoots voldoende. 

Wij kijken uit naar en bereiden ons samen met klanten, 

leveranciers en partners voor op de heropening van onze 

markten. We hebben de COVID-periode gebruikt om 

belangrijke trajecten af te ronden, winnen positie in de 

markt en staan klaar om van het herstel te profiteren in 

omzet en rendement. De opstart zal, mede gezien de 

korte aankondigingstijd vanuit de overheid, hectisch zijn, 

maar daar zijn we op voorbereid. Mede omdat we in die 

fase geen complexiteit voor onszelf en onze klanten 

willen toevoegen, hebben we besloten de start van onze 

ERP-uitrol in België tot na de zomer te verplaatsen. 

 

Wij onthouden ons van een concrete voorspelling van de 

halfjaarresultaten. De halfjaarcijfers zullen op 

22 juli worden gepubliceerd. 

 

 

Veghel, 22 april 2021  

 

Namens Sligro Food Group N.V.    

 

Koen Slippens, CEO   

Rob van der Sluijs, CFO 

 

Tel. +31 413 34 35 00 

www.sligrofoodgroup.nl 

Sligro Food Group bestaat uit specifiek op de foodservicemarkt gerichte bedrijven in Nederland en België die met een 

totaalpakket food en aan food gerelateerde non food producten en diensten actief zijn in de groothandelsmarkt voor de 

etende en drinkende mens. Sligro Food Group streeft ernaar een constant en beheerst groeiende kwaliteits-

onderneming te zijn voor al haar stakeholders. Over het jaar 2020 is een omzet gerealiseerd van € 1.946 miljoen met 

een nettoverlies van € 70 miljoen. Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2020 op fulltime basis bedroeg 4.116.  

De aandelen van Sligro Food Group staan genoteerd op Euronext Amsterdam.

x € miljoen Q1 2021 Q1 2020

Nederland 298 481

België 30 52

Totaal 328 533

http://www.sligrofoodgroup.nl/

