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NIEUWE GEDELEGEERD BESTUURDER  
VOOR TER BEKE 

 
 
 
Vandaag heeft Marc Hofman, CEO van Ter Beke, aangekondigd dat hij de CFO functie binnen 
Colruyt Groep heeft aanvaard en bijgevolg met onmiddellijke ingang zijn mandaat van 
Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité bij de groep Ter Beke ter 
beschikking stelt. 
 
De Raad van Bestuur heeft besloten één van haar leden, Dirk Goeminne, als CEO op interim 
basis aan te stellen. 
 
Dirk Goeminne is sinds mei 2011 lid van de raad van bestuur en sinds 2012 ook van het 
auditcomité. Hij is 57 jaar, getrouwd en vader van drie. Hij studeerde Toegepaste Economische 
Wetenschappen en Handelsingenieur in Antwerpen en startte zijn carrière als auditor bij Price 
Waterhouse. Hij bekleedde vanaf 1979 de positie van algemeen directeur in tal van bedrijven en 
sectoren. Tussen 1997 en 2003 was hij achtereenvolgens CEO en Voorzitter van de Nederlandse 
retailketen Hema. Tot 2007 was hij Voorzitter van Vroom&Dreesman, de grootste retailketen van 
Nederland en van La Place, de grootste restaurantketen van Nederland. Vandaag houdt hij 
bestuursmandaten bij Van de Velde Groep, Wereldhave Belgium NV, Uitgeverij Lannoo en in 
Nederland Stern Group en Beter Bed Holding. Zijn bewezen ondernemerschap, gecombineerd 
met zijn financiële ervaring, zijn ervaring in de retailsector en zijn internationale ervaring maken 
hem uiterst geschikt om het mandaat van CEO op interim basis waar te nemen.  
 
Marc Hofman zal zich tot 31 maart 2013 beschikbaar houden om Dirk Goeminne en Ter Beke bij 
te staan in deze transitie. 
 
Wij wensen Marc Hofman alle succes met zijn nieuwe uitdaging. 
 

 
CONTACTEN 

 
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met: 
 
Dirk Goeminne      Dirk De Backer 
Gedelegeerd bestuurder    Secretaris Generaal 
Tel. + 32 (0)9 370 13 17     Tel. +32 (0)9 370 12 21 
els.roobrouck@terbeke.be     els.roobrouck@terbeke.be  
 
U kan dit persbericht ook consulteren en uw vragen aan ons richten via de Investor relations 
module van onze website (www.terbeke.com) 
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FINANCIËLE KALENDER 
 
Jaarresultaten 2012:      1 maart 2013 voor beurstijd 
Jaarverslag 2012:      Uiterlijk 30 april 2013 
Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2013:   3 mei 2013 voor beurstijd 
Algemene Vergadering 2013:     30 mei 2013 om 11u 

 
 

TER BEKE KORT 
 
Ter Beke (Euronext Brussel: TERB) is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn 
assortiment commercialiseert in 10 Europese landen. De groep heeft 2 kernactiviteiten: fijne 
vleeswaren en verse bereide gerechten, beschikt over 8 industriële vestigingen in België en 
Nederland en telt ongeveer 1.750 medewerkers. Ter Beke realiseerde in 2011 een omzet van 
403,7 miljoen EUR. 

 
Divisie Vleeswaren: 

 
� producent en versnijder van fijne vleeswaren voor de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en 

Duitsland 
� 3 productievestigingen in België (Wommelgem, Waarschoot en Herstal) en 4 centra voor 

versnijding en verpakking van vleeswaren waarvan 2 in België (Wommelgem en Veurne) en 
2 in Nederland (Wijchen en Ridderkerk) 

� innoverend in het segment van voorverpakte vleeswaren 
� distributiemerken en eigen merknamen L’Ardennaise

®
, Pluma

®,
 Oligusto

®
 en Daniël 

Coopman
®
  

� ongeveer 1100 medewerkers 
 
Divisie Bereide Gerechten:  

 
� producent van verse bereide gerechten voor de Europese markt 
� marktleider in koelverse lasagne in Europa 
� 2 productievestigingen in België (Wanze en Marche-en-Famenne)  
� merknamen Come a casa

®
 en Vamos

®
 naast distributiemerken 

� ongeveer 650 medewerkers 
� joint venture The Pasta Food Company opgericht in Polen (2011) 

 


