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Soudal groeit met 6,3% tot nieuw record van 670 mio €. 

TURNHOUT – De Kempense producent van mastieken, lijmen en PU-schuimen realiseerde in 2016 

een omzet van 670 mio. €.  Tegenover het vorige boekjaar is dit een stijging met 6,3% , of in 

absolute cijfers 40 mio. € . Bij constante wisselkoersen zou dit een stijging met 55 mio. € of 8,7% 

zijn geweest. Het netto resultaat klokt af op 25 mio. €. Soudal investeerde in 2016 voor meer dan 

30 mio €.  

Zowel in België als in haar buitenlandse vestigingen realiseert de groep Soudal belangrijke en 

ambitieuze investeringsprojecten. In de hoofdzetel in Turnhout werd een nieuwe productiehal 

opgetrokken met hypermoderne ‘afvoerrobots’ en state-of-the-art afvulmachines met een capaciteit 

van 200 kokers per minuut. Verder is ook in Turnhout een uitbreiding van het centraal magazijn met 

niet minder dan 15.500 m2 in volle aanbouw. Ook in andere productie-eenheden in België (Aerotrim) 

en het buitenland (TKK  - Slovenië, Accumetric - USA) werd de productie- en opslagcapaciteit 

gevoelig opgedreven.  

Het Soudal distributienetwerk werd uitgebreid met vestigingen in Marokko en Zweden. Bovendien 

werden er 3 nieuwe filialen opgericht in Dubai, Kazachstan en Iran waardoor de wereldwijde 

aanwezigheid met eigen filialen opgetrokken werd tot 60 stuks. In eigen land nam Soudal het PU 

systeemhuis Sapac in Deinze over. 

 

In België werden 45 bijkomende medewerkers aangeworven. Wereldwijd stelt de groep meer dan 

2.550 mensen tewerk.  

 

Vic Baron Swerts, eigenaar en Voorzitter van Soudal: ‘ Ook in z’n 50e jubileumjaar heeft Soudal een 

nieuw omzet- en winstrecord kunnen bereiken. Dit toont het dynamisme en de groeiambitie van 

Soudal en z’n meer dan 2.550 medewerkers aan. De vooruitzichten voor 2017 gaan in dezelfde 

richting.’    

 

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 2.550 werknemers en 16 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 vierde in 2016 haar vijftigjarig jubileum.  
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