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SOUDAL tăng trưởng 6.3%, đạt kỷ lục doanh thu 670 triệu Euro
TURNHOUT – Nhà sản xuất keo trám khe, chất kết dính và foam PU có trụ sở tại Turnhout, Bỉ, công
bố mức doanh thu 670 triệu Euro năm 2016, tăng 6.3% hay 40 triệu Euro so với năm trước đó.
Tính theo mức trượt tỷ giá, tăng trưởng này tương đương 8.7% hay 55 triệu Euro. Lợi nhận ròng
đạt 25 triệu Euro. Cùng năm, Soudal đầu tư mở rộng hơn 30 triệu Euro.
Tập đoàn triển khai các dự án đầu tư rất tham vọng tại Bỉ và một số nước khác. Một nhà máy mới
được xây dựng tại tổng hành dinh ở Turnhout, Bỉ, với dây chuyền thiết bị tự động tối tân nhất, hệ
thống máy đóng chai công suất 200 chai keo/phút. Hệ thống nhà kho và trung tâm điều phối chính
tại Turnhout cũng được mở rộng thêm 15.500 m2 diện tích. Công suất sản xuất và diện tích kho chứa
ở nhà máy Aerrotrim (Bỉ), Slovenia (TKK) và Mỹ (Accumetric) cũng được tăng lên đáng kể.
Hệ thống phân phối của Soudal được mở rộng tại thị trường Maroc và Thụy Điển. 3 chi nhánh mới
cũng được thành lập ở Dubai, Kazakhstan và Iran, nâng số công ty con của tập đoàn lên đến con số
60. Tại Bỉ, Soudal mua lại một nhà cung cấp giải pháp đóng gói PU có tên là Sapac.
Tại tổng hành dinh, Soudal tuyển dụng thêm 45 người, nâng tổng số nhân công toàn cầu lên 2,550
người.
Baron Swerts, chủ tịch tập đoàn: “Ngay cả trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, tập đoàn, Soudal
vẫn ghi dấu ấn với kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận, chứng minh được sự năng động, hoài bão và
quyết tâm của đội ngũ hơn 2500 con người. Mục tiêu năm 2017 của chúng tôi cũng sẽ tương đương
như vậy”
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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