PERSBERICHT
1 oktober 2021

BESTUURSWISSELING BIJ ROYAL TERBERG GROUP
IJsselstein (NL) – Bij het vijfde genera e familiebedrijf Royal Terberg Group zal de huidige bestuursvoorzi er George Terberg (68), na een loopbaan van bijna 45 jaar in het familiebedrijf, met ingang
van 1 oktober a.s. de leiding overdragen aan zijn neef Godfried Terberg (58).
Godfried Terberg: “George bracht de groep op een ander niveau. Ik ben er trots op hem te mogen
opvolgen. Ik wil het goede behouden en noodzakelijke veranderingen verder doorvoeren om bestendig te zijn in deze jd van mondiale ontwikkelingen, zoals duurzaamheid, elektri ca e en digitalisering. Innova e en duurzaamheid zi en in ons DNA. Omdat we ons al jd verantwoordelijk voelen voor
de volgende genera es, zijn we al 152 jaar succesvol. Nu is de jd om de groep voor te bereiden op
een duurzame toekomst, voor het welzijn van onze planeet.”
Godfried vervulde de afgelopen en jaar de rol van vicevoorzi er van Royal Terberg Group en is
daarnaast opera oneel verantwoordelijk voor de Environmental divisie.
Aan de Raad van Bestuur zal de heer Rob van Hove worden toegevoegd, die opera oneel verantwoordelijk is voor de divisie Special Vehicles. A redend bestuursvoorzi er George Terberg zal toetreden tot de Raad van Commissarissen.
Royal Terberg Group, ac ef in de Automo ve sector, met ves gingen in 12 landen bereikte in 2020
een omzet van ruim 1 miljard Euro met totaal 3.000 werknemers. Meer informa e: www.terberg.nl.
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A eeldingen

Foto 1: George Terberg (rechts), de huidige bestuursvoorzi er van de familiebedrijf Royal Terberg
Group, draagt met ingang van 1 oktober de leiding over aan zijn neef Godfried Terberg (links).
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Foto 2: Godfried Terberg, vierde genera e binnen familiebedrijf Royal Terberg Group, neemt vanaf 1
oktober 2021 het stokje over van zijn neef George Terberg als bestuursvoorzi er.

Foto 3: Rob van Hove, die opera oneel verantwoordelijk is voor de divisie Special Vehicles, wordt aan
de Raad van Bestuur van Royal Terberg Group toegevoegd.

Noot voor redacties:
Over der Royal Terberg Group
Royal Terberg Group, actief in de Automotive sector, met vestigingen in 12 landen bereikte in 2020 een omzet van ruim 1
miljard Euro met totaal 3.000 werknemers.
Meer informatie:
Royal Terberg Group: www.terberg.nl
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot: Gert Jan van Hilten, Marketing and Communications Manager:
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g.v.hilten@terberg.com / +31 (0) 6 10 07 35 60.

