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Ter Beke stelt Piet Sanders aan als nieuwe CEO
De Raad van bestuur van Ter Beke heeft Piet Sanders aangesteld als nieuwe CEO voor de groep.
Piet Sanders is 55, getrouwd en vader van 2. Hij is jurist van opleiding en startte zijn professionele
loopbaan bij Amylum Group, later Tate & Lyle Group, waar hij in geen tijd opklom tot de positie van
Group Sales Director Food, na eerst verantwoordelijk te zijn geweest voor de verkoop in respectievelijk
Oost-Europa en Noord Europa. Na een korte passage als Chief Sales & Marketing Officer bij Reynaers
Aluminium ging hij in 2004 aan de slag bij Puratos als Regional Managing Director Eastern Europe &
Asia Pacific. In 2014 werd er hij lid van het Group Executive Committee als Managing Director voor
Noord en Oost-Europa en sinds 2020 was hij er actief als Group Channels & Sales Director.
Dirk Goeminne, Uitvoerend voorzitter Ter Beke: “Na de aankondiging van het vertrek van Francis Kint
begin 2021 ging de Raad van bestuur op zoek naar een nieuwe CEO voor de groep. De raad nam de
nodige tijd om via het Remuneratie- en Benoemingscomité een grondige selectieprocedure op te zetten.
Zij is er dan ook van overtuigd met Piet Sanders de geschikte kandidaat te hebben gevonden om de
groeistrategie van Ter Beke mee vorm te geven en verder uit te voeren. Zijn jarenlange ervaring in de
voedingssector op het hoogste niveau, zijn internationale kennis van de markten waarin Ter Beke actief
is en zijn strategie- en visie-gedreven aanpak zorgen voor een perfect match”.
Piet Sanders: “Het is voor mij een eer om na 17 boeiende jaren bij Puratos CEO te kunnen worden bij
Ter Beke, één van de mooiere Belgische voedingsbedrijven. Ook ik voelde die “perfect match” aan
tijdens het selectieproces. De groeimogelijkheden en ook de uitdagingen van het bedrijf spreken me
enorm aan en ik kijk ernaar uit het hele Ter Beke team snel te leren kennen en er samen voor te gaan.”
Piet Sanders zal zijn CEO-mandaat bij Ter Beke opnemen met ingang van 1 oktober 2021.
Contacten
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met:
Dirk Goeminne*
Uitvoerend voorzitter
Tel. +32 9 370 13 17
info@terbeke.com
* Vaste vertegenwoordiger van NV Fidigo

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.
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Financiële kalender
Resultaten eerste semester 2021:

27 augustus 2021 voor beurstijd
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