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Update  
 

De Belgische Mededingingsautoriteit stelt nader onderzoek in naar de 
voorgenomen overname door Ter Beke Group van de Belgische en Nederlandse 

activiteiten van Sigma. 
 

Besluit Nederlandse Mededingingsautoriteit is nog hangende. 
 
 

Eind vorig jaar kondigde Ter Beke haar voornemen aan om 100% van de aandelen van de 
activiteiten van Sigma in België (Imperial) en Nederland (Stegeman) over te nemen, waaronder vijf 
productievestigingen in België (Lievegem, Cornby, Amando, Dacor, Champlon) en één in 
Nederland.  
 
Vandaag ontving Ter Beke Group ("Ter Beke") de beslissing van de Belgische 
Mededingingsautoriteit om in een tweede fase verder onderzoek te verrichten.  
 
Het dossier bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit is eveneens ingediend en verder onderzoek 
wordt verwacht.  
 
De afronding van de overname is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder de 
definitieve goedkeuring door zowel de Belgische als de Nederlandse Mededingingsautoriteiten.  
 
Ter Beke verwacht in de komende maanden definitieve beslissingen en blijft met de autoriteiten 
samenwerken om het onderzoek tot een goed einde te brengen.  
 
Ter Beke zal te zijner tijd verdere mededelingen doen.  
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Over Ter Beke  
Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die in tal van Europese landen een breed gamma van kwalitatief 
hoogstaande verse voedingsproducten en aanverwante diensten commercialiseert.  
Vandaag is Ter Beke vooral gespecialiseerd in de productie en verkoop van vleeswaren en verse bereide gerechten vanuit 12 industriële 
vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Ter Beke stelt ongeveer 2.750 mensen tewerk.  
Ter Beke is sinds 1986 genoteerd op Euronext Brussel en realiseerde in 2021 een omzet van 697 miljoen EUR. 
 
Voor meer informatie over Ter Beke, surf naar www.terbeke.com 

http://www.terbeke.com/

