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Lotus Bakeries kondigt belangrijke investeringen aan in de
Belgische fabrieken om de groei van speculoos en de
gebakspecialiteiten te ondersteunen
Embargo 27/09/2010 - 12.00u
Speculoosfabriek Lembeke
De afgelopen jaren zijn de verkopen van Lotus speculoos significant toegenomen in verschillende
exportmarkten zoals Frankrijk, Nederland, UK, de Verenigde Staten en Azië. De basis van deze
groei is de kwaliteit én onderscheidende smaak van het koekje, de belangrijke investeringen in
het merk Lotus en een efficiënt productieproces. Een doorgedreven focus op speculoos is een
belangrijke pijler in de langetermijnstrategie van de Groep Lotus Bakeries.
Om aan de stijgende vraag naar speculoos tegemoet te komen zal de productiecapaciteit worden
verhoogd. Lotus Bakeries heeft daarom besloten om een belangrijke investering uit te voeren op
haar site in Lembeke waar nu reeds alle speculoos wordt geproduceerd. Het verder uitbouwen
van de capaciteit van de fabriek vraagt ruimte voor nieuwe productielijnen en bijgevolg ook extra
magazijn- en opslagruimte.

Gebakfabriek Oostakker (Gent)
Om de groei van het gebaksegment in België te ondersteunen is het belangrijk verder te bouwen
aan een gespecialiseerde en efficiënte gebakfabriek, die beschikt over de infrastructuur om in de
toekomst nieuwe product- en verpakkingsinnovaties te introduceren. De fabriek in Oostakker,
vandaag reeds een belangrijke gebakproducent, is uitermate geschikt om verder als strategische
gebakfabriek uitgebouwd te worden. Het is de bedoeling om alle gebakproductie van België
samen te brengen in Oostakker, waardoor de rentabiliteit van de fabriek verder verhoogd kan
worden door bijkomende volumes en er verder geïnvesteerd kan worden in de uitbreiding van de
fabriek.
Concreet betekent dit project voor Oostakker dat de productiehal wordt uitgebreid. In het totaal
verhoogt de beschikbare productieruimte in Oostakker met bijna 50 %. In een volgende fase zal
de productielijn van de Frangipanes worden verhuisd vanuit Lembeke. Op die manier wordt de
site in Lembeke een zuivere speculoosfabriek en kan Oostakker zich volledig focussen op de
verschillende gebakspecialiteiten.
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Besluit
De geplande investeringen van beide strategische projecten in België worden geschat op een
bedrag van ongeveer 27 miljoen euro en zullen gespreid worden over 3 jaar, waarbij beide
projecten operationeel zullen zijn in 2013. Op middellange termijn zouden er een twintigtal
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banen gecreëerd worden.
Met deze belangrijke investeringen bouwt Lotus Bakeries haar gespecialiseerde productieeenheden in België verder uit op het vlak van hoge kwaliteit en productiviteit. Als leider in onze
authentieke specialiteiten laat dit ons toe onze verdere groei en rentabiliteit te realiseren.

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, Zweden en Canada, eigen verkooporganisaties in een
9-tal Europese landen en in de Verenigde Staten/Canada en een exportafdeling voor de overige landen.
Met 1224 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 2009 realiseerde
Lotus Bakeries een omzet van 261,1 miljoen euro. De aandelen van Lotus Bakeries zijn genoteerd op
Euronext Brussels

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Matthieu Boone, CEO
Tel: +32-09-376.26.02
Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op de website: www.lotusbakeries.com
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