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LOTUS BAKERIES HEEFT EEN AKKOORD BEREIKT
OVER DE OVERNAME VAN BISCUITERIE WILLEMS

Lotus Bakeries en de aandeelhouders van Biscuiterie Willems hebben een bindende overeenkomst
gesloten met het oog op de overname van Biscuiterie Willems BVBA en B.W.I. BVBA (“Biscuiterie
Willems”). Biscuiterie Willems is een professionele organisatie, waar speculoos geproduceerd wordt
van goede kwaliteit, in een moderne, en in hoge mate, geautomatiseerde fabriek in Eeklo. Biscuiterie
Willems realiseert een omzet van ruim € 23 Mln en een recurrente EBITDA van circa 21%.
Voor Lotus Bakeries is speculoos de belangrijkste productgroep en is het dé groeimotor van de
afgelopen jaren, en dit voornamelijk buiten België. Gezien het strategisch belang van speculoos zijn
er de afgelopen jaren forse inspanningen geleverd op gebied van sales en marketing ter stimulatie
van de verdere ontwikkeling en groei van speculoos. Daarnaast werden er onlangs aanzienlijke
investeringen in productie-efficiëntie en capaciteitsuitbreiding in de fabriek in Lembeke gerealiseerd.
Momenteel wordt bij Lotus Bakeries speculoos op slechts één site geproduceerd. De overname van
Biscuiterie Willems past dan ook goed binnen het kader van bedrijfscontinuïteit voor speculoos. Het
is immers een geweldige opportuniteit om naast Lembeke nog een speculoosfabriek binnen de
Groep te bezitten, te meer dat beide fabrieken slechts op circa vijf kilometer van elkaar zijn gelegen.
Voor Lotus Bakeries is het belangrijk om het “koekje bij de koffie” verder te stimuleren via
verschillende kanalen. Door de overname van Biscuiterie Willems kan Lotus Bakeries verder groeien
in het segment van horeca en foodservice, waarin Biscuiterie Willems, binnen en buiten Europa, een
sterke basis heeft.
Lotus Bakeries heeft als strategie om ook buiten Europa speculoos te commercialiseren en op lange
termijn uit te bouwen tot een wereldproduct. In belangrijke groeimarkten, zoals Azië, MiddenOosten en Amerika, waar Lotus Bakeries reeds succesvol is, biedt deze overname een versterking.
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Voor de overname wordt uitgegaan van een enterprise value van circa 6,5 keer de recurrente
bedrijfscashflow.
CEO Jan Boone is zeer verheugd met deze overname: “Niet alleen kunnen we ons commercieel
verder versterken in zowel het horeca als het foodservice kanaal, het biedt ook de mogelijkheid een
belangrijk risico, namelijk ons meest strategische product speculoos dat op één locatie wordt
geproduceerd, sterk te reduceren. Ik kijk er naar uit om de medewerkers van Biscuiterie Willems te
verwelkomen in onze Groep ”.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Boone, CEO
tel. + 32 9 376 26 02
Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www lotusbakeries.com.

Lotus Bakeries in een notendop
Lotus Bakeries focust op authentieke specialiteiten uit de koekjes- en gebakwereld zoals speculoos,
peperkoek/ontbijtkoek, gebakspecialiteiten, wafels en pepparkakor koekjes. Lotus Bakeries, met hoofdzetel
in België, is een dynamische en internationaal georiënteerde onderneming met productievestigingen in
België, Nederland, Frankrijk en Zweden, eigen verkooporganisaties in een 10-tal Europese landen, de
Verenigde Staten, Hong Kong, China, Chili en een exportafdeling voor de overige landen. Met 1.200
medewerkers produceert en verkoopt Lotus Bakeries onder de merken Lotus, Peijnenburg en Annas
kwaliteitsvolle en lekkere producten. Door een gezond evenwicht te bewaren tussen traditie en innovatie
verwent Lotus Bakeries de consument met een uniek productengamma. In 2011 realiseerde Lotus Bakeries
een omzet van 275,6 miljoen euro. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op Euronext Brussels.

