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Australië wordt 65e filiaal van Soudal

TURNHOUT – Vier jaar nadat Soudal een meerderheidsaandeel nam in haar exclusieve Australische
distributeur Soudis, neemt het bedrijf haar lokale partner nu volledig over. Een nieuwe stap in de
ambitieuze mondiale expansiepolitiek van de Turnhoutse specialist in chemische bouwnijverheid.

Op 1 maart 2014 nam Soudal een meerderheidsaandeel van 60% in het toenmalige Soudis, de
exclusieve lokale distributeur in Australië. Om de integratie van het bedrijf binnen de wereldwijde
Soudal-structuur te versterken, werd de naam gewijzigd in Soudal PTY Ltd. Vier jaar later wordt het
in Sydney gevestigde filiaal nu volledig overgenomen. Soudal PTY Ltd. realiseert op het moment van
de volledige overname met 32 werknemers een omzet van $ 30 miljoen.
Dean Maroun, CEO Soudal PTY Ltd: “Dankzij de uitgebreide portfolio producten die Soudal mondiaal
op de markt heeft, kunnen we zowel de professionele als de DIY-markt een compleet pakket
aanbieden. Met de volledige overname, zullen we enerzijds ons nog beter kunnen integreren binnen
de Soudal Groep, anderzijds nog sneller kunnen groeien op de beloftevolle Australische markt.”
Dirk Coorevits, Managing Director Soudal: “Australië groeit, niet alleen qua bevolking maar zeker
ook als economie en als groeipool in de omgeving. Het is in de moeilijke economische constellatie
van vandaag ook een stabiele groeier, waar we volledig voor willen gaan. De overname van 100%
van de aandelen van Soudal PTY Ltd. in een markt met zoveel groeipotentieel versterkt wederom
onze positie in de regio en uiteraard ook mondiaal.”
De volledige overname van Soudal PTY Ltd. is een nieuwe stap in de constante groei die Soudal sinds
haar oprichting in 1966 laat optekenen. Het bedrijf sloot 2017 af met een omzet van 755 miljoen
euro, een omzetgroei van 12,7% tov 2016, met een personeelsbestand van 2.961 fulltime
werknemers.

Over Soudal
Soudal is de grootste Europese onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU schuim voor zowel de vakman als de
particuliere gebruiker. Met bijna 3000 werknemers en 19 productievestigingen op 5 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.
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