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UPDATE 

 

Lievegem, 7 oktober 2021 – 11:30 

 

Ter Beke Groep bereikt akkoord over intentie om Sigma’s activiteiten in België 

(Imperial) en Nederland (Stegeman) over te nemen 

 

Ter Beke Groep (“Ter Beke”), een innovatieve Belgische verse voedingsgroep met een uitgebreid 
gamma aan kwalitatieve verse voedingsproducten en bijbehorende diensten, kondigt met trots aan dat 
het een akkoord heeft bereikt met Sigma over haar voornemen om 100% van de aandelen van Sigma’s 
entiteiten in België en Nederland te verwerven (“De Beoogde Transactie”). 
 
De Beoogde Transactie omvat zes productievestigingen van Sigma, waarvan vijf in België (Lievegem, 
Cornby, Amando, Dacor, Champlon) en één in Nederland, evenals de merken van Imperial en 
Stegeman, zoals Marcassou™, Imperial™, Leielander™, Stegeman™ en Bistro™, en de merken in 
licentie gegeven door Sigma (Aoste™, Justin Bridou™). 
 
De bovengenoemde productievestigingen en hun medewerkers blijven operationeel volgens de 
gebruikelijke gang van zaken. De Beoogde Transactie zal naar verwachting in de komende maanden 
worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten en met 
inachtneming van lokale rechten inzake werknemersconsultatie. 
 
Piet Sanders, CEO van Ter Beke: “We zijn erg blij dat we een akkoord hebben bereikt met Sigma en 
we kijken ernaar uit om de medewerkers van Imperial en Stegeman te verwelkomen bij de Ter Beke 
familie. Eenmaal goedgekeurd, zal de combinatie resulteren in een completer aanbod aan onze klanten 
door gevestigde merken toe te voegen aan ons productportfolio, zoals Marcassou, Stegeman en Aoste. 
Door krachten te bundelen met Imperial en Stegeman kunnen we bovendien beter inspelen op trends 
in de voedselmarkt, zoals het toegenomen belang van snacken en de stijgende vraag naar vegetarische 
en plantaardige producten. We gaan hier samen een succesverhaal van maken, wat de groei van het 
bedrijf in zowel België als Nederland zal bevorderen.” 
 
UPDATE 
De koopprijs is niet definitief vastgesteld en is onderhevig aan leakage en werkkapitaalaanpassingen 
die moeten worden bepaald bij voltooiing van de Beoogde Transactie. Ter herinnering: de Beoogde 
Transactie kan alleen worden voltooid na goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. Ter Beke 
verwacht niet dat de Beoogde Transactie een significante impact zal hebben op haar financiële 
hefboomwerking. Bovendien verwacht Ter Beke dat de Beoogde Transactie onmiddellijk zal bijdragen 
tot de U-EBITDA van de Groep. De analistenpresentatie is beschikbaar op onze website. De 
gesimuleerde impact op de geconsolideerde netto-omzet voor Ter Beke wordt geschat op ca. EUR 270 
miljoen en een EBITDA van ca. 6 miljoen euro. Zodra de koopprijs is bepaald, zal Ter Beke deze 
communiceren naar de markt. 
 
Over Sigma 

 
Sigma is een toonaangevende multinationale voedingsonderneming die kwaliteitsvolle merkvoeding 

produceert, commercialiseert en verdeelt, met inbegrip van verpakte vleeswaren, kaas, yoghurt en 

andere gekoelde en diepgevroren voedingswaren. Sigma heeft een gediversifieerde portefeuille van 

toonaangevende merken en bezit 70 fabrieken en 210 distributiecentra in 18 landen verspreid over haar 

https://www.terbeke.be/sites/terbeke/files/publications/Analyst%20Meeting%2020211007.pdf
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vier belangrijkste regio's: Mexico, Europa, de Verenigde Staten en Latijns-Amerika. In 2020 realiseerde 

Sigma een omzet van US $ 6,347 miljard en een EBITDA van US $ 684 miljoen.  

 
Over Ter Beke 

 

Ter Beke is een innovatieve Belgische verse voedingsgroep, die een uitgebreid gamma kwalitatieve 

verse voedingsproducten en bijbehorende diensten commercialiseert in tal van Europese landen. 

 

Vandaag zijn we vooral gespecialiseerd in productie en verkoop van fijne vleeswaren en vers bereide 

gerechten vanuit 12 industriële vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Polen en het Verenigd 

Koninkrijk. Bij Ter Beke werken ongeveer 2.650 medewerkers. Ter Beke is sinds 1986 genoteerd op 

Euronext Brussel en realiseerde in 2020 een omzet van EUR 717,4 miljoen. 

 

Contacten 

 

Voor vragen over dit persbericht of voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
Piet Sanders°      Yves Regniers° 
CEO       CFO 
Tel. +32 9 370 13 17         Tel. +32 9 370 13 17 
piet.sanders@terbeke.com     yves.regniers@terbeke.com 
 
° Vaste vertegenwoordiger van Leading for Growth BV   ° Vaste vertegenwoordiger van Esroh BV  
 
U kunt dit persbericht ook consulteren en uw vragen naar ons richten via de Investor Relations module 
van onze website (www.terbeke.com).   
 
Ga naar www.terbeke.com voor meer informatie over Ter Beke. 
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