
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

PERSBERICHT 
Gereglementeerde informatie 

 
Lievegem, 15 februari 2022 – 07:30 
 

 
Ter Beke bevestigt vooruitgang in 2021 maar ziet uitzonderlijke kosteninflatie 

oplopen in 2022.  
 
 
Resultaten 2021 
 
Ter Beke zal op vrijdag 25 februari zijn resultaten toelichten – zoals gepland. Deze zullen naar 
verwachting de positieve trend doortrekken. Het onderliggende EBITDA cijfer tussen 52 en 53 miljoen 
EUR en de schuldreductie tot minder dan 75 miljoen netto schuld tonen dat de operationele 
aanpassingen die werden ingezet tussen eind 2020 en begin 2021, renderen. Op lange termijn schept 
dit vertrouwen.  
 
Vooruitzichten 2022 
 
Als gevolg van een stugge contractuele discussie met één van de voornaamste retail-klanten van de 
divisie Bereide Gerechten zal de groep mogelijk zijn verkopen van een aantal producten tijdelijk moeten 
opschorten. Dit kan een significante invloed hebben op de verkopen en de resultaten van de Groep. 
(De omzet van deze klant in de divisie bereide gerechten bedroeg 6% van de totale groepsomzet in 
2021.) 
 
Het geven van verdere vooruitzichten is in deze tijden van zeer hoge inflatie en onzekerheid rond de 
beschikbaarheid van grondstoffen een onmogelijke opdracht. De algemene schaarste aan bepaalde 
grondstoffen, ingrediënten en verpakkingsmaterialen kan in sommige gevallen immers leiden tot 
toeleveringsproblemen aan klanten wegens force majeure. 
 
Contacten 
 
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan 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.be     yves.regniers@terbeke.be  

 
 
* Vaste vertegenwoordiger van BV Leading For Growth 
° 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 

 
Persbericht Jaarresultaten 2021:    25 februari 2022 (voor beurs) 
Jaarverslag 2021:      Uiterlijk 22 april 2022 
Algemene vergadering 2022:    25 mei 2022 
Resultaten eerste semester 2022:    Uiterlijk 26 augustus 2022 
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