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Vergevorderde onderhandelingen tussen Ter Beke en Zwanenberg
Food Group voor overname van Business Unit Fresh
Ter Beke is van plan om de Business Unit Fresh (Cebeco Meat Products Nederland BV) van
Zwanenberg Food Group over te nemen, om zo haar verdere lokale en internationale
groeiambities waar te maken.
Deze Business Unit produceert en verkoopt gesneden vleeswaren, ambachtelijke snijpalen
en delistukken in de productielocaties Aalsmeer, Borculo en Zoetermeer in Nederland.
De voorgenomen overname past perfect in de geformuleerde ambitie van de Ter Beke groep
om marktleider te worden in de Benelux. In zakencijfer (+130.6 miljoen EUR in 2016) zou Ter
Beke quasi in één klap de omzet in Nederland verdubbelen. De significante versteviging van
haar positie en schaalvergroting biedt verdere groeimogelijkheden door verdere kennis,
ondersteuning en ontwikkeling aan te bieden in de groei van de categorie vleeswaren,
samen met haar klanten.

Een stevige verankering in de Nederlandse markt
Dirk Goeminne, CEO van Ter Beke: “ Door de voorgenomen overname van Zwanenberg
Fresh kunnen wij onze verdere groei in Nederland realiseren, zowel voor onze slicingactiviteiten als in ons product portfolio. Het is voor Ter Beke van belang om lokaal verankerd
te zijn met goed uitgebouwde productiesites, waar het meesterschap rond vleeswaren
maken, aanwezig is. We hadden al een stevige positie in Nederland, waar we een grote
speler zijn in de markt van snijden, verpakken en verdelen van vleeswaren. Door onze
krachten te bundelen, kunnen we samen met Zwanenberg Fresh een duurzame groei
ontwikkelen bij de productie en het versnijden van fijne, verse vleeswaren. Zwanenberg
Fresh toont een solide groei door klantenfocus, innovatie en een uitstekend category
management. Hun multi-channel aanpak in zowel Retail als Foodservice laat hen toe om
adequaat in te spelen op de actuele markttrends en –ontwikkelingen.”

De verkoop van Business Unit zou voor de huidige medewerkers van Zwanenberg Fresh
Foods betekenen dat zij allen overgaan naar de Ter Beke groep. Cebeco Meat Products
Nederland BV zou wel onafhankelijk opereren binnen de groep, waarbij de huidige Managing
Director Maarten Elsinga rechtstreeks zal rapporteren aan Dirk Goeminne.
Ter Beke onderschrijft met de voorgenomen overname het strategisch belang van de divisie
vleeswaren binnen de groep en het potentieel voor verdere duurzame groei binnen de
categorie.
Nancy De Sy - Group Communications Manager
T +32 9 370 12 69
M +32 492 25 10 57
nancy.desy@terbeke.com

PERSBERICHT
Gereglementeerde informatie

Zwanenberg Food Group dient de overname voor advies voor te leggen aan de
ondernemingsraad en partijen zullen de overname ook voorleggen aan de bevoegde
Nederlandse mededingingsautoriteiten. Partijen verwachten de overname voor jaareinde te
kunnen afronden.

Ter Beke toont ambitie en voert de daad bij het woord
Op korte termijn weet Ter Beke zijn ambitieuze plannen te realiseren. Twee maanden
geleden al was er de vervroegde overname van Stefano Toselli SAS en Pasta Food
Company. Daardoor zag de groep het omzetcijfer stijgen met 80 miljoen EUR. De ambitie
om marktleider te worden met lasagnes binnen het Europese landschap werd hiermee
afgevinkt. Nu kijkt de groep over de Europese grenzen.
Het overnamepad is duidelijk ingeslagen en Ter Beke maakt zich op voor een nieuwe
toekomst, geënt op de strategische sterktes van haar beide divisies, vleeswaren en bereide
maaltijden.
Met een totale omzet van 630 miljoen EUR zou de groep zich zonder schroom naast de
grote voedingsconcerns van vandaag kunnen scharen.
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