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Frans Muller  
Voorzitter en CEO van Delhaize Groep 
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• Didier Smits 

• Pierre-Olivier Beckers 
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Nieuwe bestuurders 

• Patrick De Maeseneire 

• Dominique Leroy 
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CEO van Delhaize America 

• Kevin Holt 
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Dank aan alle collega’s van de Groep 
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In dienst van meer dan 20 miljoen klanten iedere 
week 
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Ons nieuw Strategisch Kader 

 

ONS DOEL 

De favoriete lokale supermarkten van onze 

klanten uitbaten en samenwerken om die 

ambitie waar te maken.  
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Onze Principes helpen om beslissingen te nemen 

DE KLANTEN OP 

DE EERSTE 

PLAATS TE 

ZETTEN 

LEREN 

GROEIEN 

LOKAAL 

LEIDEN  

WINSTGEVENDE 

GROEI 

CREËREN, 

VANDAAG EN IN 

DE TOEKOMST 

ONZE PRINCIPES 
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Onze Beloftes aan onze stakeholders 

ONZE BELOFTES 

KLANTEN 

vertrouwen erop dat 

we hen een geweldige 

lokale winkelervaring 

bieden, in de winkels 

en online. 

MEDEWERKERS 

vertrouwen erop dat we een 

werkgever zijn die hen 

waardeert. 

GEMEENSCHAPPEN 

vertrouwen erop dat we 

verantwoordelijke 

burgers zijn. 

AANDEELHOUDERS 

vertrouwen erop dat 

we waarde genereren. 
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Onze Waarden veranderen niet 

HUMOR 

Ten slotte helpt het om de humor van een situatie in te zien om zaken in het juiste 

perspectief te plaatsen en stelt het ons in staat om onze successen en tegenslagen 

naar waarde te schatten. Hoewel werk ernst is, weerhoudt humor ons ervan om 

onszelf te serieus te nemen. Humor maakt werk leuk en doet creativiteit en 

vernieuwing bruisen. Humor maakt ons anders. 

NEDERIGHEID 

Wanneer we gaan leren te groeien, kunnen we beter nederig zijn, want iemand die 

nederig is, is geïnspireerd om te leren aan en van anderen, alsook om alert te zijn 

voor externe ontwikkelingen. We zoeken steeds naar manieren om anderen te 

helpen en respecteren elkaars rol bij het naleven van onze engagementen. 

MOED 

Moed is vereist om de minder bewandelde paden te nemen. We durven onszelf, 

elkaar en onze concurrenten uit te dagen. We zijn commercieel agressief. 

INTEGRITEIT 

Wij zijn authentiek. We zijn eerlijk met onszelf en met elkaar. We zijn eerlijk en 

principieel tegenover onze collega’s, onze leveranciers, onze klanten en onze 

gemeenschappen. We houden woord. We passen het juiste gedrag, elke dag toe. 

VASTBERADENHEID 

Wij engageren ons om te presteren, ook wanneer er zich hinder nissen op onze 

weg bevinden. We weten dat we op elkaar kunnen rekenen om zijn of haar rol te 

vervullen om samen onze doelen te bereiken. We zijn verantwoordelijk en we 

leveren concrete resultaten op. 

10 



11 

Het 2014 Duurzaamheidsverslag 
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Onze prioriteiten voor 2015 

• De klant opnieuw 

centraal stellen 

• Focus op de 

kernmarkten 

• Meer operationele 

kostenbesparingen 

realizeren 

• Snel en overtuigend 

handelen 



13 

Opbrengsten 

1ste kwartaal 

(in Miljoen €) 

5 820 

166 

3,3% 

173 

3,0% 

80 28 (64,9%) (79,8%) 

46
 

(107)
 

N/A N/A 

% Groei 

Onderliggende bedrijfswinst / 

bedrijfsmarge
 

Vrije cash-flow 

2014 2015 Actuele 

wisselkoersen 

Ongewijzigde 

wisselkoersen 

5 025 15,8% 2,2% 

4,4% 

(33 bps) 

(11,2%) 

(43 bps) 

Deel van de Groep in de 

nettowinst 

305 339 11,2% (3,5%) Onderliggende EBITDA 

Financiële hoogtepunten – 1ste kwartaal 2015 
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Hoogtepunten van de 1ste kwartaal 2015 – U.S. 

• Vergelijkbare omzetgroei van 2,5% dankzij Food Lion en 
Hannaford ondanks een aanzienlijke daling van de inflatie  

• Positieve reëele groei voor het 10de achtereenvolgende kwartaal 
voor Food Lion 

• 76 Easy, Fresh & Affordable winkels lopen zoals verwacht 

• Uitrol van 160 winkels in Easy, Fresh & Affordable dit jaar in 
Raleigh, North Carolina, verloopt volgens schema 
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Hoogtepunten van de 1ste kwartaal 2015 – België 

• De vergelijkbare omzet daalde met 

2,8% 

• De marktaandeel daalde met 87 bps 

hoewel de trend geleidelijk aan het 

verbeteren is 

• De uitvoering van de Transformatie 

Plan verloopt volgens plan 

• We verwachten een verbetering van 

de omzetgroei en winstgevenheid in 

de tweede helft van het jaar 
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Hoogtepunten van de 1ste kwartaal 2015 – 

Zuidoost-Europa(1) en Indonesië  

• De vergelijkbare omzet daalde 

met 0,8% 

• Toch zijn de vergelijkbare omzet 

en de reële groei zijn verbeterd 

in de drie Zuid-Europese landen 

• We blijven marktaandeel 

winnen in Zuid-Europa 

• Positieve vergelijkbare 

omzetgroei in Servië, 

ondersteund door 21 volledig 

gerenoveerde winkels 

• Sterk vergelijkbare omzetgroei 

in Indonesië 

 (1) Zuidoost-Europa: Griekenland, Servië, en Roemenië 
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Verwachtingen voor 2015 

• Twee belangrijke strategische initiatieven 

• Bij Food Lion, de « Easy, Fresh and Affordable » strategie 

• In België het Transformatie Plan 

• Verenigde Staten 

• Focus om de huidige positieve omzetontwikkeling en winstgevendheid 
bij  Food Lion en bij Hannaford voort te zetten 

• België 

• Verbetering van het marktaandeel en vergelijkbare omzetontwikkeling 
verwacht voor de tweede helft van het jaar in combinatie met een 
geleidelijke verbetering van de winstgevendheid 

• Zuidoost-Europa 

• Griekenland en Roemenië zetten hun expansie voort, verbetering van 
de omzet in Servië gaat gepaard met een goede winstgevendheid 

• Gezonde vrije kasstroomgeneratie 

• Kapitaalinvesteringen van ongeveer €700 milljoen
(1)

 

(1) Ongewijzigde wisselkoeresen (€1 = $1.3285)  
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Thank you 

mulțumesc 
хвала 

Eυχαριστώ 

Natick 謝謝 

спасибо 


