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Maandag, 7 maart 2011 
 

“PERSBERICHT”:  
 

 
 

ATCOMEX groep (Gullegem & Hamme) overgenomen door 
TANXANDRIA NV, 

 uit Wortegem-Petegem 
 
 
Op maandag 7 maart 2011 hebben de eigenaars van de groep ATCOMEX – 
Vannesco NV en Gephyda NV – geleid door Dirk VANWALLE - beslist 
zich terug te trekken uit het dagelijkse bestuur van Atcomex en hebben al 
hun aandelen overgedragen aan de groep TANXANDRIA rond Fernand 
HOLLEVOET. 
 
De bemiddeling gebeurde via het M&A kantoor V4G van Chris RAMAN te 
Gent. 
 
De heer Fernand Hollevoet is de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de 
groep Atcomex (Atcomex Company NV te Gullegem en Atrefco NV te 
Hamme) 
 
Er zijn geen wijzigingen aan het intern management te verwachten. De 
professionalisering van het management en de strategische heroriëntatie 
van het bedrijf zijn op rails gezet. Het orderboekje van Atcomex is terug 
goed gevuld. De tewerkstelling – een 100 tal gemotiveerde krachten - neemt 
terug toe na de zware internationale crisis van vorige jaren.  
 
Fernand Hollevoet zal volop werken aan de verdere internationale 
doorbraak en kwalitatieve groei van Atcomex in de volgende jaren. 
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ATCOMEX COMPANY NV Gullegem en ATREFCO NV Hamme zijn 
engineeringbedrijven in de B2B-markt, bekend voor hun technologie en 
hun maatwerk en reeds jaren actief in het ontwerp, het assembleren en de 
verkoop van CUSTOM MADE INVESTERINGSGOEDEREN in Europa, 
Midden Oosten en Afrika met als hoofdactiviteiten: 
1. TANKBOUW, hoofdzakelijk in Aluminium (enkel in Gullegem) 
2. CHASSIS OPBOUW of ASSEMBLING  
3. IJKING, MAINTENANCE & SERVICE  
De klemtoon ligt op custom made productie van kwaliteitsproducten met 
een internationale naambekendheid (ATCOMEX). 
De vestiging in Gullegem (Atcomex Company NV) maakt o.a. van tank- en 
bulkwagens, drukcontainers, opleggers en aanhangers, en diverse 
nicheproducten… 
De vestiging in Hamme (Atrefco NV) maakt o.a. vliegtuigbetankers, 
dispensers en hydrant- & pitcleaners voor de luchthavens  
 
 
Aanvullende inlichtingen te verkrijgen via fernand.hollevoet@pobox.com of 
dirk@vanwalle.be  
 
 
 
 
(handtekening)       (handtekening) 

Fernand Hollevoet      ir. Dirk M. Vanwalle 
Voor TANXANDRIA NV     voor de uittredende groep FLOVEST 
Gedelegeerd Bestuurder ATCOMEX     NV Vannesco & Gephyda NV 
fernand.hollevoet@pobox.com      dirk@vanwalle.be (0473856906) 
 
Voor verdere inlichtingen: 0496 – 300 136 
 
 

--------------------------------------------------------- 
ATCOMEX COMPANY NV 
Nijverheidslaan 6 
8560 Gullegem   

BE 0425.920.763 RPR Kortrijk 
--------------------------------------------------------- 

ATREFCO NV, HAMME 
Industriepark "Zwaarveld" 11 

9220 HAMME   
BE 0433.655.920 RPR Dendermonde 
--------------------------------------------------------- 

Zie www.atcomex.be 
 
 

BIJLAGEN:  
Pers interview 
pdf-brochure 
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