ONDERNEMINGEN

SPIE neemt
Systemat over
INFORMATICA |
SPIE heeft een akkoord gesloten voor de
overname van de groep Systemat in België.
Dankzij deze acquisitie kan SPIE zich ook
profileren als provider van diensten in de informatie- en communicatietechnologie (ict)
in België.
De groep Systemat, opgericht in 1981 en
actief in België en Luxemburg, is een globale dienstverlener inzake ict die oplossingen
aanbiedt voor het beheer van de uitrusting,
de software en de tools van
informatie- en communicatiesystemen. Het
bedrijf telt 150 werknemers en realiseert
een omzet van om en bij de 70 miljoen €.
Met de overname van Systemat verwerft
SPIE Belgium vaste voet in de ict-sector
en zal voortaan ook ict-diensten kunnen
voorstellen. Deze services worden door de
groep SPIE al in andere landen aangeboden.

Vanhout viert dit jaar zijn 90ste verjaardag en groeide uit tot een gerenommeerde
bouwgroep met hierin de afdeling Vadutec
(studiebureau duurzaamheid en technieken)
en verschillende ondernemingen zoals HBS
nv (afwerking), Vanhout Facilities nv (facility management), Vanhout Projects nv (projectontwikkeling), Isofoam/Isochape (isolatie) en Energieconcepten nv (duurzame
technische installaties). Vanhout is zowel
in de private als de publieke sector actief,
realiseert een jaarlijkse omzet van 145 miljoen € en stelt 300 mensen tewerk. Sinds
1986 maakt Vanhout deel uit van de Besix
Group, de grootste Belgische bouwfirma
met 20.000 medewerkers wereldwijd.

OVERNAME | BESIX GROUP |
De nv Vanhout uit Geel heeft de volledige
overname afgerond van De Bie-Veba uit
Aartselaar, een bedrijf gespecialiseerd in de
plaatsing en het onderhoud van technische
installaties in voornamelijk residentiële projecten. De Bie-Veba biedt ook een 24 uurdepannagedienst aan en realiseert momenteel een omzet van ongeveer 8 miljoen €. Er
werken 65 mensen.
“Met deze overname bouwt Vanhout voort
aan zijn missie om nichebedrijven aan te
trekken. De expertise en de projecten van
De Bie-Veba zijn aanvullend aan de activiteiten die we reeds aanbieden met Vanhout Facilities en Energieconcepten. Samen met de
overname wordt ook de nieuwe bedrijfsleider Stijn Boeren voorgesteld die samen met
Jos Smets het management van De Bie-Veba zal waarnemen”, aldus Ronny Eijckmans,
gedelegeerd bestuurder van Vanhout nv.

Deschacht en
D&K Plastics
gaan samen

DAK EN GEVEL |

Buildmat nv, de holding boven Deschacht
Plastics Belgium nv, heeft D&K Plastics bvba
overgenomen. Door deze overname versterken beide bedrijven hun positie op het vlak
van folies en verpakkingen voor de bouw en
industrie. De business unit Folies van Deschacht is gespecialiseerd in verpakkingsmateriaal en folies voor bouw en industrie.
“Onze bedrijven zijn complementair en bieden
elkaar toegevoegde waarde op het gebied van
expertise en marktkennis, waar in de eerste
plaats onze klanten van zullen profiteren”,
vertelt Linsay Koyen, business unit manager
Folie van Deschacht Plastics Belgium.
Deschacht is een Belgische distributeur gespecialiseerd in bouwproducten en -advies.
Al meer dan 40 jaar levert Deschacht de
veeleisende en kwaliteitsbewuste bouwprofessional een uitgebreid gamma van riolerings- en afvoermaterialen; dak-, gevel- en
isolatiematerialen en folies. Deschacht beschikt over 15.000 artikelen, waarvan de
helft permanent op voorraad is, een webshop en een eigen leveringsdienst vanuit
de acht regionale vestigingen verspreid over
België. Met een eigen studiedienst en ge-
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D&K Plastics werd in 1999 opgericht in Antwerpen en is een toonaangevende distributeur in stretchfilms en pe-folies voor bouw en
industrie en voor verpakkings- en beschermingsmaterialen. Innovatie en klantgerichtheid behoren tot het dna van het bedrijf. De
onderneming is zowel nationaal als internationaal actief en heeft klanten in de sectoren
transport en logistiek, de voeding, de bouw
en de bouwgroothandel, openbare instellingen, luchthavenbedrijven, grote productiesites, enz.

Tectum
participeert in
Hollanddak

FOLIE | VERPAKKINGEN |

Vanhout koopt
De Bie-Veba

specialiseerde bouwteams wil Deschacht
zich blijven onderscheiden door technische
expertise en projectadvies.
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Tectum Group, de Belgische specialist in
dak- en gevelprojecten en distributie met
hoofdzetel in Genk, participeert in Hollanddak Groep uit het Nederlandse Waalwijk. Hollanddak is onderdeel van MSquared Groep uit Gorinchem. Deze organisatie
startte al eerder een partnership met Tectum met de toevoeging van de dakgroothandel CPE Nederland.
Het huidige management (Miljo Holstein en Erwin Van Os) participeert mee in Hollanddak.
Het is één van de grootste dakwerkersbedrijven in Nederland en groeide de afgelopen jaren met zowat 50%. Ze zijn gespecialiseerd in
het plaatsen van kunststofmembranen voor
het afdichten van utiliteitsgebouwen, distributiecentra en andere grote dakvlakken.
Zo vormt Hollanddak niet enkel geografisch
maar ook inzake soorten dakbedekking een
sterke aanvulling op de aannemersactiviteiten van Tectum Group in België, waar de focus
vooral ligt op epdm en bitumineuze dakdichtingsmaterialen, onderhoudswerkzaamheden,
geventileerde gevelprojecten en balustrades
op daken. Hollanddak wil een nog actievere
rol spelen op de Belgische markt. Na de ontplooiing van dakdichtingswerkzaamheden in
Oost-Europa met o.a. Tectum Dekkers in Polen is dit een nieuwe stap in de buitenlandse
expansie van Tectum Group.

