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LOTUS BAKERIES: TUSSENTIJDSE VERKLARING 

 

Tijdens het eerste semester groeide de geconsolideerde omzet van de Groep Lotus 

Bakeries met ruim 4%. In de daaropvolgende vier maanden kon eveneens een goede groei 

worden gerealiseerd. Deze groei werd voornamelijk gerealiseerd onder de 

merkproducten. 

Lotus Bakeries verwacht dat de rentabiliteit voor het jaar 2012 in dezelfde lijn zal liggen 

als deze van het voorafgaande jaar. 

Het belangrijke investeringsprogramma betreffende de uitbreiding van de 

productiecapaciteit voor speculoos in Lembeke en gebak in Oostakker, liggen volledig op 

de geplande koers.  Ook de optimalisatie van de ontbijtkoekproductie in Nederland is nu 

volop in uitvoering en ligt volledig op de vooropgestelde planning. Medio 2013 zal een 

verouderde bakkerij in Geldrop sluiten en de productie worden verplaatst naar de tweede 

bakkerij in Geldrop en de bakkerij in Sintjohannesga in Friesland.   

 
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. 

 
 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
 
 Jan Boone, CEO    Filip Standaert   

 tel. + 32 9 376 26 02    tel. + 32 9 376 26 01  

        

Meer informatie over Lotus Bakeries is terug te vinden op www.lotusbakeries.com. 
 
 

 

 

http://www.lotusbakeries.com/

