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Lievegem, 28 mei 2020 – 18:00 
 
 

Ter Beke Algemene Vergadering – Buitengewone Algemene Vergadering - 
Update Covid 19 

 
De Algemene Vergadering van Ter Beke vond plaats op 28 mei 2020. Deze werd gehouden “achter 
gesloten deuren” in het kader van de wetgeving ter bestrijding van de Covid19-pandemie.  
 
De Algemene Vergadering benoemde mevrouw Inge Plochaet (Tower Consulting BV) als nieuwe 
onafhankelijke bestuurder voor een termijn van 4 jaar. Inge Plochaet (52j) bezit een diploma Master in 
de Industriële Wetenschappen - Chemie, studeerde Innovatiemanagement aan IMD en behaalde een 
in-company MBA aan Insead-Wharton. Ze startte haar loopbaan bij Procter & Gamble als 
verpakkingsingenieur. Daarna bekleedde ze tot 2015 verschillende posities bij AB-Inbev, van 
verpakkings- en later innovatie directeur West-Europa tot Verkoopsdirecteur retail Nederland en België, 
VP Commercial West-Europa en Voorzitter van AB-Inbev UK & Ierland. Ze adviseert vandaag tal van 
bedrijven inzake strategie, is Voorzitter van de raad van bestuur van Konings NV, B-Steel BV en Van 
Genechten Packaging NV, en is bestuurder bij Victor Buyck Steel Construction en Colmar NV. 
 
De Algemene Vergadering keurde tevens de uitkering goed van het dividend over 2019 ten belope van 
4,00 EUR bruto (2,80 EUR netto, na aftrek van 30% roerende voorheffing). Zoals eerder aangekondigd, 
zal de raad van bestuur het dividend aanbieden in de vorm van een keuzedividend. De modaliteiten 
hiervoor zullen eerstdaags worden gepubliceerd. 
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van Ter Beke vond eveneens plaats op 28 mei 2020 en 
besliste de statuten van Ter Beke in lijn te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en 
Verenigingen en de machtigingen aan de Raad van Bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal 
en met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen te verlengen. 
 
De notulen van de algemene vergadering en de goedgekeurde tekst van de statuten werden inmiddels 
op de website van Ter Beke gepubliceerd. De aandeelhouders maakten geen gebruik van hun recht 
voorafgaandelijke schriftelijke vragen in te dienen. 
 
In lijn met het persbericht van 17 april 2020 bevestigt de groep verder dat het op dit ogenblik niet mogelijk 
is de impact van de Covid 19 pandemie op de resultaten van de groep in te schatten. De groep 
investeerde in de voorbije maanden aanzienlijk in de veiligheid van haar medewerkers in al haar 
fabrieken. Vooral in de divisie bereide gerechten zorgde een veranderd consumentengedrag voor een 
gevoelige daling van de verkopen in alle kanalen. De recente geleidelijke versoepeling van de lock-
downmaatregelen in de verschillende landen waar Ter Beke actief is, zou de mogelijkheid moeten 
bieden om in de komende maanden terug aan te knopen met het activiteitsniveau van de pre-Covid 19 
periode in het retail en hard discount kanaal. De onduidelijkheid rond de heropstart van horeca en 
grootkeukens blijft vooralsnog een rem op de verbetering van de business in het foodservice en out-of-
home kanaal. Vooral in het VK heeft dit impact, nu een groot deel van de omzet van KK Fine Foods in 
dit kanaal wordt gerealiseerd. 
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De groep neemt, zoals eerder aangegeven, alle nuttige en mogelijke maatregelen om de vaste kosten 
te reduceren, maar deze zullen de verhoogde Covid 19-kosten en gederfde opbrengsten op korte termijn 
niet volledig compenseren. De groep is ervan overtuigd dat ze sterker uit deze crisis kan komen. 
 
Aangezien de verdere evolutie en impact van de Covid 19-pandemie niet kan ingeschat worden, is het 
onmogelijk om op dit ogenblik enige concrete vooruitzichten voor 2020 te geven.  
 

(einde persbericht) 
 
Contacten 
 
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met: 
 
Francis Kint*    Yves Regniers° 
CEO     CFO 
Tel. +32 9 370 13 17       Tel. +32 9 370 13 17 
francis.kint@terbeke.com   yves.regniers@terbeke.com 
 
* Vaste vertegenwoordiger van BV Argalix 
° Vaste vertegenwoordiger van BV Esroh 
 
U kan dit persbericht ook consulteren en uw vragen aan ons richten via de Investors Relations module 
van onze website (www.terbeke.com). 
 
Ga naar www.terbeke.com voor meer informatie over Ter Beke. 
 
Financiële kalender 
 
Resultaten eerste semester 2020:   28 augustus 2020 voor beurstijd 
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