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TUSSENTIJDSE VERKLARING EERSTE KWARTAAL 2013 
 
 
 
Evolutie van de activiteiten en de resultaten: 
 
De geconsolideerde omzet van Ter Beke in het eerste kwartaal van 2013 is nagenoeg stabiel ten 
overstaan van de omzet in dezelfde periode van 2012.  
 
In de divisie vleeswaren werd een hogere omzet gerealiseerd in het eerste trimester en ook het 
bedrijfsresultaat van de divisie verbeterde t.o.v. dezelfde periode in 2012. Deze stijging kon 
echter de daling van de omzet en het resultaat in de divisie bereide gerechten niet volledig 
compenseren. 
 
In februari 2013 werd de sector van diepvriesmaaltijden opgeschrikt door een schandaal rond de 
aanwezigheid van paardenvlees of paarden-DNA in diepvriesmaaltijden die dat volgens het etiket 
niet hoorden te bevatten.  
 
Ter Beke produceert enkel koelverse maaltijden. Wij betreuren dat deze gebeurtenissen ook op 
onze sector en meer bepaald op de omzet van de bereide gerechtendivisie van Ter Beke een 
negatieve impact hadden, hoewel onze producten hierbij op geen enkele wijze betrokken waren.  
 
Wij besteden al onze aandacht aan een open en transparante communicatie met onze klanten en 
onze consumenten en doen al het mogelijke om het vertrouwen van onze klanten en 
consumenten in onze koelverse producten zo snel mogelijk te herbevestigen.  
 
Dit vergt bijkomende promotionele acties en investeringen die ten laste van het resultaat van het 
eerste semester zullen genomen worden, doch mogelijk pas later hun volledig effect zullen 
hebben. Met het oog op deze acties hebben wij ook aan onze leveranciers een beperkte bijdrage 
gevraagd in deze investering, omdat zij de ganse keten ten goede moet komen. 
 
 
Vooruitzichten 2013: 
 
Het is onmogelijk op dit ogenblik in te schatten hoelang de paardenvleescrisis verder zal wegen 
op het consumentenvertrouwen. De groep doet er alles aan om de negatieve impact hiervan zo 
snel mogelijk te neutraliseren en ziet de eerste tekenen van herstel.  
 
Afhankelijk hiervan en behoudens andere onverwachte marktomstandigheden vertrouwt de groep 
erop dat het resultaat voor het volledige jaar 2013 nog steeds dat van 2012 kan evenaren. 
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CONTACTEN 
 
Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met: 
 
Dirk De Backer      René Stevens 
Secretaris Generaal     CFO 
Tel. + 32 (0)9 370 13 17     Tel. +32 (0)9 370 13 45 
dirk.debacker@terbeke.be     rene.stevens@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) 
 

FINANCIËLE KALENDER 
 
Algemene Vergadering 2013:     30 mei 2013 om 11u 
Dividendbetaling:     14 juni 2013 
Halfjaarresultaten 2013:     29 augustus 2013 voor beurstijd 
Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2013  8 november 2013 voor beurstijd 
 

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 2012 een omzet van 
421,1 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) 

 


