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SOUDAL KHỞI ĐẦU NĂM THỨ 50 CỦA TẬP ĐOÀN VỚI NHỮNG THÀNH TỰU TUYỆT VỜI
Doanh thu tăng trưởng từ 65 triệu Euro lên 630 triệu Euro với hơn 2,400 nhân viên.
Nhà sản xuất keo trám, keo kết dính và foam PU của Bỉ đã có một năm 2015 tuyệt vời với kỷ lục
mới về doanh thu và lợi nhuận ròng.
Soudal tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 12% và lợi nhuận ròng 23 triệu Euro. Soudal hiện có 54
công ty con và 15 nhà máy trên toàn thế giới.
Tăng trưởng hữu cơ
Năm 2015, doanh thu của Soudal tăng trưởng trên 65 triệu Euro, đạt kỷ lục 630 triệu Euro. Chỉ trong
vòng 5 năm gần đây nhất, doanh thu tập đoàn đạt con số ấn tượng 300 triệu Euro. Những thành tựu
đó có được nhờ kiên định chiến lược tăng trưởng với tầm quan trọng to lớn của “tăng trưởng hữu
cơ”. Kết quả kinh doanh không thuận lợi ở Trung Quốc và Nga do ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá
được bù đắp bằng kết quả tuyệt vời từ châu Âu, Mỹ và Trung Đông. Sự hiện diện mạnh mẽ ở cả hai
phân khúc thị trường chuyên nghiệp và bán lẻ giúp duy trì tốc độ tăng trưởng chung của tập đoàn.
Mở rộng quy mô ra thế giới
Phát triển và mở rộng luôn là một trong những thế mạnh trong lịch sử của Soudal. Vào tháng 6, nhà
sản xuất Latvia TENACHEM gia nhập Soudal, bổ sung thêm vào hệ thống sản phẩm đã rất phong phú
của tập đoàn một dòng sản phẩm mới dùng cho kính hộp, cho phép tập đoàn tăng tính cạnh tranh
trong thị trường kính hộp và hoàn thiện hệ thống sản phẩm của mình.
Vào tháng 9, Soudal thông báo thành lập chi nhánh ở Thái Lan, Việt Nam và Ma-rốc, giúp tập đoàn
gia tăng sự hiện diện ở các vùng Đông Nam Á, châu Phi và mở rộng thị trường ra toàn thế giới. Năm
2016 cũng chứng kiến việc Soudal mua lại nhà phân phối tại Thụy Điển, công ty PROFLEX và đổi tên
thành SOUDAL PROFLEX AB.
Năm kỷ niệm 2016
Soudal sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của tập đoàn vào năm 2016: Vic Swerts sáng lập tập đoàn vào
ngày 19/9/1966 với chỉ 1 thành viên. Doanh thu của cả năm đầu tiên chỉ tương đương với doanh thu
của 15 phút hiện nay! Mục tiêu sắp tới của tập đoàn là đạt doanh thu 700 triệu Euro năm 2016, là
một phần của kế hoạch 1 tỷ Euro năm 2020.
Vic Swerts, nhà sáng lập và là chủ tịch tập đoàn, nói “Mặc dù có một số điểm chưa sáng trong năm
2015, chúng tôi vẫn kết thúc năm với những con số ấn tượng. Điều đó củng cố niềm tin của tôi về
tương lai. Soudal sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 50 của mình theo cách mà tất cả chúng tôi sẽ tự hào. Tôi
tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu trong những năm tiếp theo nếu kiên trì theo đuổi mục
tiêu và nỗ lực cống hiến”.
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Về Soudal
Soudal là nhà sản xuất độc lập hàng đầu châu Âu về keo trám, keo kết dính và foam cho thị trường chuyên
nghiệp và bán lẻ. Với hơn 2400 nhân viên tại 15 nhà máy trên toàn thế giới, được dẫn dắt bởi công ty gia đình
do ngài Vic Swerts sáng lập và lãnh đạo, Soudal đã phát triển trở thành một nhà cung cấp hàng đầu thế giới về
hóa chất xây dựng. Sự đầu tư mạnh mẽ công tác nghiên cứu và phát triển, tầm nhìn dài hạn về phát triển công
nghệ và sự đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường địa phương là nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của tập
đoàn. Soudal sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2016.
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