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Soudal neemt Koreaanse siliconeproducent Dong Yang over 

 

TURNHOUT – Soudal kondigt de overname aan van het Zuid-Koreaanse Dong Yang Silicone Co. Ltd. 

Het bedrijf realiseert in 2017 een omzet van 30 miljoen euro en heeft een portfolio gelijkaardig 

aan het assortiment van Soudal. De overname is een volgende stap in de geografische uitbreiding 

van Soudal en versterkt verder haar positie in Azië. 

 

Dong Yang Silicone werd in 2003 in Zuid-Korea  opgericht voor de ontwikkeling en productie van 

silicone-, MS- en acrylvoegkitten. Het bedrijf stelt 52 mensen tewerk en richt zich voornamelijk op 

de bouwsector, de industriële markt en de beglazingsindustrie. Hierin bekleedt Dong Yang een top 3-

positie op de Koreaanse thuismarkt. 

 

Het huidige management zal aan het roer blijven en voor het personeel is er werkzekerheid 

voorzien. Voor de volgende jaren worden zelfs capaciteitsuitbreiding en bijkomende aanwervingen 

voorzien. 

 

Vic Swerts, oprichter en voorzitter van Soudal: “De overname van Dong Yang past volledig in onze 

strategie om onze verkoop- en productiecapaciteit te versterken op de Aziatische markt. Dit kadert 

in onze derde groeipijler – naast productinnovatie en toepassingsverbreding - zijnde geografische 

uitbreiding. Zoals we dat met tal van buitenlandse overnames in het verleden al deden, gaan we ook 

Dong Yang gebruiken als platform om verder te groeien in het land zelf en in de regio. We plannen 

verder te investeren en onze producten aan hun assortiment toe te voegen. Dong Yang wordt 

wereldwijd onze 17e productie-eenheid. Het is een mooie nieuwe stap in de verdere mondiale 

aspiraties van Soudal en ons objectief van 1 miljard euro omzet in 2020.” 

 

 

Over Soudal 

Soudal is de grootste Europese onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU schuim voor zowel de vakman als de 
particuliere gebruiker. Met meer dan 2800 werknemers en 17 productievestigingen op 4 continenten is dit 100% Belgische 
familiebedrijf, opgericht door Vic Swerts, uitgegroeid tot een wereldspeler en expert in chemische bouwspecialiteiten. 
Doorgedreven investeringen in R&D, een jarenlange visie van innovatie én aanpassingen aan lokale marktbehoeften legden 
de basis voor uitstekende prestaties. Soudal vierde in 2016 haar vijftigjarige jubileum.  
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