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Lievegem, 17 april 2020 – 7:30 
 

 

Ter Beke laat eerder aangekondigde vooruitzichten 2020 los 
 
 
Update Covid-19 
 
Gelet op de onzekere marktomstandigheden, veroorzaakt door de Covid-19 pandemie, zowel wat de 
duur ervan als de mogelijke impact op de resultaten betreft, besliste de Raad van Bestuur van Ter Beke 
haar vooruitzichten voor de resultaten van 2020 - zoals aangekondigd in het persbericht van 28 februari 
2020  - los te laten.  
 
Ter Beke wenst in eerste instantie haar medeleven te betuigen met alle personen en families die 
rechtstreeks of onrechtstreeks door het Covid-19 virus zijn getroffen. 
 
Als bedrijf is Ter Beke zich in deze tijd ook meer dan ooit bewust van haar verantwoordelijkheid in de 
bevoorrading van de essentiële, dagelijkse voedingsmiddelen, zoals dit ook wordt gedragen door haar 
baseline “driven by the zeal of your everyday meal”.  
 
Het verzekeren van deze bevoorrading vanuit haar fabrieken is sinds enkele weken de grootste 
bekommernis van de groep. 
 
Daarom werd sinds medio maart in eerste instantie massaal geïnvesteerd in beveiligingsmaatregelen 
voor onze medewerkers in de fabrieken, teneinde een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren en 
zo de continuïteit van de operaties te kunnen verzekeren.  
 
De genomen maatregelen, vooral inzake social distancing, verplichtten ons echter in samenspraak met 
de klanten het productassortiment te reduceren en een aantal productielijnen tijdelijk buiten gebruik te 
stellen of de snelheid van de lijnen tijdelijk te verlagen. 
 
De groep werd gedurende een aantal weken geconfronteerd met een sterke stijging van het 
absenteïsme in een aantal van haar fabrieken. Naast de directe kost die dit voor de groep met zich 
brengt, heeft ook dit een impact op de efficiëntie van de productieactiviteiten, nu meer tijdelijke 
werknemers dienen opgeleid en ingezet. Wij zijn verheugd dat relatief weinig medewerkers van de groep 
op dit ogenblik zelf direct getroffen zijn door het virus.       
 
In vrijwel alle markten waar de groep actief is, wordt zij sinds midden maart ook geconfronteerd met de 
impact van de pandemie en vooral de door de overheden genomen lock-down maatregelen op de 
verkoop van haar producten.  
 
Terwijl het hamstergedrag van de consumenten in de derde week van de maand maart nog voor een 
zeer kortstondige stijging in de verkochte volumes zorgde in het retailkanaal, evolueerden de verkopen 
van onze producten in dat kanaal inmiddels opnieuw naar pre-Covid-19 niveaus, zij het dat het 
bestelritme van een aantal klanten nog steeds een zeer grillig patroon vertoont. 
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De verkopen in het foodservice en out of home kanaal, waarin Ter Beke in een aantal landen actief is, 
zijn echter omwille van de gedwongen sluiting van restaurants en grootkeukens, drastisch teruggevallen 
en het is vandaag onzeker wanneer dit kanaal opnieuw zal kunnen bevoorraad worden. 
 
De groep doet er vandaag alles aan om de negatieve impact van de Covid-19 pandemie op haar 
resultaten te beperken, maar kan de eerder gegeven guidance in verband met het jaar 2020 niet 
handhaven. Gelet op de onzekerheid omtrent de duur van de pandemie en de genomen maatregelen, 
is het op dit ogenblik ook niet mogelijk enige concrete guidance voor 2020 te verstrekken. 
      
Algemene Vergadering - Keuzedividend 2019  
 
De Raad van Bestuur wenst de aandeelhouders van de groep nu reeds te informeren dat zij hun 
stemrecht voor de Algemene Vergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 mei 2020 
enkel via specifieke volmacht of schriftelijke stemming zullen kunnen uitoefenen. Dit omwille van de 
maatregelen die werden genomen inzake de bestrijding van het Covid-19 virus en in lijn met de 
wetgeving die terzake inmiddels werd gepubliceerd. Voor details wordt verwezen naar de oproeping die 
op 24 april 2020 zal worden gepubliceerd. 
 
Gelet op de Covid-19 pandemie zal de Raad van Bestuur in de oproeping voor de Algemene 
Vergadering haar voorstel om over het boekjaar 2019 een bruto dividend per aandeel van 4,00 EUR uit 
te keren, bijsturen door van dit dividend een keuzedividend te maken.  
 
Daarbij zou aan de aandeelhouders de keuze worden geboden hun dividend hetzij in cash te ontvangen, 
hetzij te kiezen voor een inbreng van hun netto-dividendvordering - bij wijze van kapitaalsverhoging – 
in ruil voor nieuwe aandelen. De Raad van Bestuur zal daartoe het kapitaal van Ter Beke NV verhogen 
- in functie van de keuze van de aandeelhouders - en nieuwe aandelen uitgeven, binnen het kader van 
de machtiging die haar daartoe door de Algemene Vergadering werd verleend.  
 
De Raad van Bestuur ontving inmiddels van hoofdaandeelhouder STAK Coovan, waarin de families 
Coopman en Van der Pluym zijn verenigd, de melding dat zij, onder voorbehoud van de beslissing van 
de Algemene Vergadering in verband met het dividend en wanneer hen de keuze zou worden geboden, 
er zal voor kiezen het dividend over 2019 niet in cash op te nemen maar integraal in de vennootschap 
in te brengen in ruil voor aandelen.  
 
Op die manier kan het bedrijf de cash aanwenden voor verdere investeringen en om de gevolgen van 
Covid-19 zoveel als mogelijk te beperken. 
 
Stroomlijning van vleeswarenactiviteiten in Nederland 
 
Ter Beke wenst van deze gelegenheid ook gebruik te maken om de markt te informeren dat het haar 
vleeswarenactiviteiten in Nederland in de komende maanden verder zal integreren en stroomlijnen. 
 
Het eind 2017 overgenomen Offerman, dat tot nu als een zelfstandige business unit opereerde, zal 
daarbij geïntegreerd worden in de bestaande vleeswarenactiviteiten van Ter Beke in Nederland. Een 
aantal adviesaanvragen werd inmiddels ingediend bij de verschillende ondernemingsraden met 
betrekking tot het voorgenomen besluit.  
 
Deze Nederlandse integratie zal Ter Beke in staat stellen zowel kostenefficiënter te werken als haar 
schaal nog beter in te zetten voor service aan klanten en investeringen in voedselveiligheid.  
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Eric Kamp, nieuwe COO van de groep 
 
Op 1 mei 2020 zal Eric Kamp (57j - °Nederland) de groep vervoegen als Chief Operating Officer (COO) 
van de groep. Eric Kamp heeft een jarenlange ervaring in de voedingsindustrie. Hij was tot voor kort 
wereldwijd verantwoordelijk voor de Aquafeed Operations van Cargill (productie en toeleveringsketen), 
met verantwoordelijkheid over 20 fabrieken in 14 landen en ongeveer 2.000 werknemers. Daarvoor was 
hij onder andere actief bij Provimi, United Biscuits en Mars.  
 
Als COO van de Ter Beke groep zal Eric Kamp deel uitmaken van het Executief Comité van de groep 
en dit versterken met zijn operationele expertise. Hij zal de groepsdiensten inzake Aankoop, Supply 
Chain, Quality en Engineering aansturen. 
 
Daarnaast zal Eric als Managing Director van de geïntegreerde Nederlandse vleeswarenactiviteiten na 
een korte inloopperiode Aart Voets vervangen, die sinds november 2019 deze opdracht ad interim 
vervulde. 
 
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 
 
Algemene vergadering 2020 (achter gesloten deuren): 28 mei 2020  
Resultaten eerste semester 2020:   28 augustus 2020 voor beurstijd 
Jaarresultaten 2020:     26 februari 2021 voor beurstijd 
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