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Update 

 

Ter Beke Groep gaat over tot formele notificatie bij de mededingingsautoriteiten 
van zijn intentie om Sigma’s activiteiten in België en Nederland over te nemen 

 
Financiering van de groep verlengd voor een extra periode van 2 jaar 

 
Ter Beke kondigde eind vorig jaar de intentie aan om 100% van de aandelen van Sigma’s 
business in België (Imperial) en Nederland (Stegeman) met vijf productievestigingen in België 
(Lievegem, Cornby, Amando, Dacor, Champlon) en één in Nederland, over te nemen.  
 
Na grondige voorbereiding en pre-notificatie, ontving Ter Beke Groep (“Ter Beke”) de toelating 
van de Belgische mededingingsautoriteiten om de formele aanmelding in te dienen. Het 
dossier bij de Nederlandse mededingingsautoriteiten is eveneens ingediend en lopende.  
 
De afsluiting van de overname is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder 
definitieve goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. De beslissing van de autoriteiten 
kan diverse weken tot maanden in beslag nemen.  
 
Verder heeft Ter Beke zijn Revolving Credit Facility (RCF) met het consortium van banken 
verlengd voor een periode van twee jaar, aan dezelfde voorwaarden als de bestaande 
overeenkomst. De nieuwe einddatum van de RCF is daarmee 27 juni 2025. 
 
 
 
Contacten 
 
Piet Sanders*      Yves Regniers° 
CEO       CFO 
Tel. +32 9 370 13 17         Tel. +32 9 370 13 17 
piet.sanders@terbeke.com      yves.regniers@terbeke.com  
*Vaste vertegenwoordiger Leading for Growth BV   °Vaste vertegenwoordiger van BV ESROH 
 
Over Ter Beke  
Ter Beke is een innovatieve Belgische verse voedingsgroep, die een uitgebreid gamma kwalitatieve verse voedingsproducten 
en bijbehorende diensten commercialiseert in tal van Europese landen.  
Vandaag is Ter Beke vooral gespecialiseerd in productie en verkoop van fijne vleeswaren en vers bereide gerechten vanuit 12 
industriële vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Bij Ter Beke werken ongeveer 2.750 
medewerkers. Ter Beke is sinds 1986 genoteerd op Euronext Brussel en realiseerde in 2021 een omzet van EUR 697 miljoen. 
 
Voor meer informatie over Ter Beke zie www.terbeke.com.  
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