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Belgische nichetopspeler belandt in 
andere handen
Dexia zet mee zeldzame financiering op poten voor overname
tankwagenbouwer Atcomex

De Belgische tankwagenbouwer Atcomex, met vestigingen in Gullegem en Hamme, is van eigenaar veranderd.

Atcomex gooit internationaal hoge ogen als een van de vijf topspelers in de wereld voor het betanken van

vliegtuigen. Bij de overname werd een zeldzaam gebruikte financieringsprocedure gehanteerd waarbij, behal-

ve een reeks consultants, ook Dexia betrokken was.

Atcomex is met zo'n 100 werknemers goed voor een omzet van om en bij 15 miljoen euro. De groep is actief op 

vier domeinen. Op de Benelux-markt en in Noord-Frankrijk levert Atcomex tankwagens voor het bevoorraden 

van benzinestations en particulieren met huisbrandolie. 'Hier zijn onze concurrenten vooral LAG en Stokota', 

zegt de West-Vlaamse ondernemer Fernand Hollevoet die, met enkele partners, Atcomex heeft gekocht. Holle-

voet, een gewezen militair, is vooral bekend van zijn lange staat van dienst in de telecomsector bij onder meer 

Zenitel en KPN Belgium. Nu is hij actief als business angel, bestuurder en, sinds de overname, gedelegeerd be-

stuurder van Atcomex.

Wereldwijd verkoopt de groep ook grote tankwagens voor luchthavens en pompsystemen. 'Dat zijn heel ande-

re vrachtwagens die tot zo'n 85.000 liter kunnen vervoeren', zegt Hollevoet. 'We zijn hier een van de vijf grote 

spelers ter wereld. De concurrentie komt uit Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië en Australië.' De wagens 

van Atcomex rijden onder meer rond op Zaventem, Charleroi, in Dubai en op de Canarische eilanden. Een van 

de belangrijke klanten is de reus Air BP.

Voorts maakt Atcomex, dat een nettowinstmarge van bijna 10 procent haalt, bouwpakketten voor tankwagens 

die elders geassembleerd worden om de transportkosten te drukken. Ten slotte is er Atcomex Trading, de han-

del in tweedehandsvrachtwagens met Oost-Europa. 'Inclusief de bouwpakketten verwachten we dit jaar zo'n 

150 wagens te bouwen', zegt Hollevoet. 'Na de crisis is er duidelijk weer een heropleving van de markt. 2011 

wordt goed. Ons orderboek is voor een jaar gevuld.'

Bobslee

Hollevoet kwam via via terecht bij Atcomex en wou het bedrijf eerst bijstaan bij zijn internationalisering. Maar 

van het een kwam het ander en hij kocht het samen met enkele vennoten. Een van hen is Geert Vanvaeren-

bergh, de manager die België internationaal op de kaart zette als bobsleenatie en met een vrouwelijk bobslee-

team naar de Olympische Winterspelen kon trekken.

Bij de overname is gebruikgemaakt van het gewijzigde artikel 629 van de vennootschapswetgeving. Dat artikel 

maakt het sinds de aanpassing mogelijk activa van de doelvennootschap - hier een bedrijfsgebouw - te gebrui-

ken als onderpand voor een lening ter financiering van een overname. Maar er gelden strikte voorwaarden, 

waardoor het artikel veeleer zelden gebruikt wordt.

De toepassing ervan heeft juridisch en technisch bovendien nogal wat voeten in de aarde. Hollevoet diende 

dan ook het nodige advies in te winnen. Hij kon ook terugvallen op de hulp van financier Dexia, die behalve 

een bank voor particulieren en lokale besturen ook een zakenbank is, wat wel eens wordt vergeten. Hollevoet 

is erg te spreken over de inspanningen van Dexia dat er alles aan deed om de operatie te doen slagen, ook al 
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betekende de bijzondere constructie een afwijking van de standaardprocedures.

De manager is erg ambitieus voor Atcomex. 'We willen over zeven jaar 50 miljoen euro omzet draaien. Dat kan 

niet alleen maar door organisch te groeien. We moeten overnames doen.'

In de groeistrategie ligt het accent op tanksystemen voor luchthavens. Er wordt onder meer al gekeken naar de 

oprichting van een joint venture voor de Indiase markt. 'Vanuit India willen we operaties opzetten voor de Azi-

atische markt. Maar de plannen staan nog maar in hun kinderschoenen.'
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