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LOUIS-H. VERBEKE WORDT NIEUWE VOORZITTER VAN
TER BEKE
Waarschoot, 31 mei 2012 – Op de Algemene vergadering van Ter Beke werd
aangekondigd dat Louis-H. Verbeke met ingang van 1 september 2012 de nieuwe
Voorzitter van de groep wordt. Hij volgt Luc De Bruyckere op, die na een carrière
van 41 jaar de fakkel doorgeeft.
Luc De Bruyckere kondigde in februari 2012 aan dat hij, tegelijk met het einde van zijn
mandaat als Voorzitter van VOKA, zijn opvolging als Voorzitter van de groep Ter Beke
zou voorbereiden.
De Raad van bestuur stelde daarop een ad hoc comité aan dat op zoek ging naar de
geschikte opvolger.
Deze werd gevonden in de persoon van Louis-H. Verbeke, die door de Raad van
bestuur van 10 mei 2012 werd aangesteld als Voorzitter met ingang van 1 september
2012. Deze aanstelling werd vandaag aangekondigd op de Algemene vergadering van
Ter Beke.
Louis-H. Verbeke is advocaat en Doctor in de Rechten, studeerde Business
Administration aan de Universiteit van Gent en is Master of Law (University of Virginia).
Hij was vennoot van het internationale advocatenkantoor Allen & Overy waar hij tot 2006
Senior Partner was in het Belgische kantoor. Hij is Voorzitter van de Algemene Raad en
de Raad van Bestuur van de Vlerick Leuven Gent Management School, waarvan hij
tevens een Partner en professor is. Hij is bestuurder bij diverse genoteerde en nietgenoteerde bedrijven. Hij schrijft en doceert over onder andere corporate governance,
recht en ethiek, corporate decision making in de EU en de context van strategie.
Louis-H. Verbeke is geen onbekende voor Ter Beke. Hij was sinds de jaren ’70 general
counsel van het bedrijf. Hij maakt sinds 1987 deel uit van de Raad van bestuur van Ter
Beke en is sinds 2006 voorzitter van de Raad van bestuur van de STAK COOVAN, de
huidige referentieaandeelhouder van de groep.
Luc De Bruyckere: “Ik kijk fier en tevreden terug op een 41 jaar lange vruchtbare
samenwerking met de Heer en Mevrouw Coopman, de referentieaandeelhouders, die
me de ruimte en het vertrouwen gaven om Ter Beke uit te bouwen tot een
gerespecteerd beursgenoteerd familiebedrijf.
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Ik heb mogen samenwerken met velen, in goede en in moeilijke tijden. Een
onderneming is een groep van mensen die samen werken aan een doel en die met
ambitie, met inzet en met kunde werken aan tevreden klanten, elke dag opnieuw.
Onder de competente leiding van Marc Hofman en zijn directie is Ter Beke vandaag
een kwalitatief sterke en een financieel gezonde onderneming die een grote, ook
internationale toekomst wacht.
Ik dank de aandeelhouders die onze groei steeds hebben ondersteund; ik dank onze
klanten die ons hun vertrouwen geven; ik dank onze leveranciers voor een punctuele
samenwerking. Maar vandaag dank ik vooral alle Ter Beke medewerkers, van hoog tot
laag, voor de jarenlange samenwerking gebaseerd op respect en vertrouwen.
Ik wens u allen, samen met mijn opvolger, een goede vaart en wens u daarbij geluk en
voorspoed en veel plezier.”
Louis-H. Verbeke: “De groep is Luc De Bruyckere veel verschuldigd. De prestatie die hij
heeft neergezet is er een waar hij terecht fier mag op zijn, waar allen die bij de groep
betrokken zijn, fier op zijn.
Ik dank de Raad van bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen en kijk uit naar een
vruchtbare samenwerking met alle stakeholders van Ter Beke.”

CONTACTEN
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met:
Luc De Bruyckere
Voorzitter
Tel. + 32 (0)9 370 13 17
luc.debruyckere@terbeke.be
U kan dit persbericht ook consulteren en uw vragen aan ons richten via de Investor
relations module van onze website (www.terbeke.com)
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FINANCIËLE KALENDER
Betaalbaarstelling dividend:
Halfjaarresultaten 2012:
Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2012:
Jaarresultaten 2012:

15 juni 2012
31 augustus 2012 voor beurstijd
9 november 2012 voor beurstijd
Uiterlijk 29 april 2013

TER BEKE KORT
Ter Beke (Euronext Brussel: TERB) is een innoverende Belgische verse voedingsgroep
die zijn assortiment commercialiseert in 10 Europese landen. De groep heeft 2
kernactiviteiten: fijne vleeswaren en verse bereide gerechten, beschikt over 9 industriële
vestigingen in België, Nederland en Frankrijk en telt ongeveer 1.800 medewerkers. Ter
Beke realiseerde in 2011 een omzet van 403,7 miljoen EUR.
Divisie Vleeswaren:
 producent en versnijder van fijne vleeswaren voor de Benelux, het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland
 3 productievestigingen in België (Wommelgem, Waarschoot en Herstal) en 4 centra
voor versnijding en verpakking van vleeswaren waarvan 2 in België (Wommelgem en
Veurne) en 2 in Nederland (Wijchen en Ridderkerk)
 innoverend in het segment van voorverpakte vleeswaren
 distributiemerken en eigen merknamen L’Ardennaise®, Pluma®, Oligusto® en Daniël
Coopman®
 ongeveer 1050 medewerkers
Divisie Bereide Gerechten:
 producent van verse bereide gerechten voor de Europese markt
 marktleider in koelverse lasagne in Europa
 3 productievestigingen waarvan 2 in België (Wanze en Marche-en-Famenne) en 1 in
Frankrijk (Alby-sur-Chéran)
 merknamen Come a casa® en Vamos® naast distributiemerken
 ongeveer 750 medewerkers
 joint venture The Pasta Food Company opgericht in Polen (2011)
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