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SOUDAL start 50e jubileumjaar met uitstekende cijfers 
Omzetgroei in 2015 van € 65 mio tot € 630 mio met meer dan 2.400 medewerkers wereldwijd 

 
De Turnhoutse Lijm, Silicone en PU schuim fabrikant SOUDAL heeft een uitstekend 2015 achter de 

rug en bereikt een nieuw record in zowel omzet als nettoresultaat. Met een geconsolideerde 

omzetgroei van 12% zet Soudal haar sterke groeistrategie verder. Het nettoresultaat steeg in 2015 

tot € 23 mio. Soudal heeft wereldwijd intussen 54 filialen en 15 productievestigingen.  

Organische groei  

In 2015 steeg de totale omzet van Soudal met niet minder dan € 65 mio tot een nieuw record van € 

630 mio. De laatste 5 jaar groeide Soudal met een indrukwekkende € 300 mio. Deze sterke 

groeicijfers zijn te danken aan de krachtdadig volgehouden groeistrategie waarbij het belangrijkste 

gedeelte van de groei nog steeds organisch wordt behaald. Tegenvallende resultaten in China en de 

Russische regio’s alsook volatiele wisselkoersen werden opgevangen door uitstekende resultaten in 

onder andere Europa, Amerika en het Midden-Oosten. De wereldwijde aanwezigheid in zowel het 

professionele segment als het particuliere kanaal zorgt voor een natuurlijke, evenwichtige groei van 

het bedrijf. 

 
Internationale expansie 

Groeien en uitbreiden blijven de rode draad doorheen de geschiedenis van Soudal.  In juni werd  het 

Letse Tenachem aan het Soudal netwerk toegevoegd, wat een uitbreiding van het 

productenportfolio voor de productie van dubbel glas betekent.  Hierdoor is Soudal in staat een nog 

completer productengamma aan te bieden.  In september 2015 werd de opening van drie nieuwe  

filialen in Thailand, Vietnam en Marokko aangekondigd. Soudal wil hiermee haar wereldwijde 

aanwezigheid in zowel Oost-Azië als Afrika versterken om vervolgens ook de omliggende landen 

goed te kunnen bedienen.  Begin dit jaar werd ook Soudal’s jarenlange distributeur in Zweden, 

Proflex overgenomen en omgedoopt naar Soudal Proflex AB. 

 
2016 feestjaar 

Soudal viert in 2016 z’n 50e levensjaar: het bedrijf werd op 19 september 1966 als éénmanszaak 

door Vic Swerts opgericht en realiseerde in z’n eerste volledige jaar evenveel omzet als het huidige 

Soudal in 15 minuten! Voor 2016 voorziet het bedrijf de kaap van € 700 mio  te ronden en zo een 

verdere stap te zetten om tegen 2020 € 1.0 miljard omzet te realiseren. 

Vic Swerts, stichter en voorzitter van SOUDAL: “Ondanks enkele tegenslagen in 2015, sluiten we het 

jaar weer af met prachtige groeicijfers. Dit stelt me gerust voor de toekomst. Soudal zal haar 50e jaar 

in 2016 dus in stijl kunnen vieren. Iets waar we met z’n allen trots op mogen zijn! Ik ben ervan 

overtuigd dat we door hard te blijven werken en te blijven doorzetten onze doelstellingen voor de 

volgende jaren zullen halen.  
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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 2.400 werknemers en 15 productievestigingen in 4 

continenten is dit 100% Belgische familiebedrijf, waarvan de oprichter Vic Swerts nog steeds zelf aan het roer 

staat, uitgegroeid tot een internationale speler 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 viert in 2016 haar vijftigjarige jubileum. 
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