PERSBERICHT (Ittre, 6 augustus 2020)
AUTOMIX VERSTEVIGT POSITIE IN DE BETONINDUSTRIE MET DE OVERNAME VAN MIX SERVICE
AUTOMIX en MIX SERVICE zijn fier om aan te kondigen dat hun aandeelhouders tot een akkoord
gekomen zijn waarbij AUTOMIX 100% van de aandelen van MIX SERVICE verwerft. Beide bedrijven
gaan verder onder de naam AUTOMIX. Ronny Van Geel, zaakvoerder en eigenaar van MIX SERVICE,
blijft aan boord als Hoofd Betoncentrales, en treedt toe tot het aandeelhouderschap van AUTOMIX.
EEN DEAL OP HET JUISTE MOMENT VOOR BEIDE BEDRIJVEN
Voor beide bedrijven komt deze stap op een ideaal moment. AUTOMIX, dat sinds 2019 nieuwe
aandeelhouders heeft, kan op deze manier haar aanbod aan producten en diensten aan
betoncentrales significant uitbreiden. “Onze onderneming is sinds 1975 de exclusieve verdeler voor
BHS-Sonthofen in België, wat ons met een zeer kwalitatief product bij onze klanten bekend maakte”,
zegt Pieter De Smedt, CEO van AUTOMIX. “Dankzij deze overname kunnen we de betoncentrales nu
zeer breed ondersteunen, zowel wat betreft onderdelen als onderhouds- en herstellingswerken,
uitbreidingsprojecten, en zelfs het plaatsen van nieuwe betoncentrales. We winnen door deze stap
jaren aan ontwikkeling en product-expertise”.
Aan de andere kant zocht Ronny Van Geel, zaakvoerder van MIX SERVICE een manier om zijn
succesvol groeitraject uit te breiden. “Over de laatste 11 jaar is Mix-Service een onmisbare partner
geworden voor een toenemend aantal betoncentrales. De vraag uit de markt oversteeg systematisch
wat we op eigen kracht konden aanbieden. Als onderdeel van AUTOMIX kan ik nu versneld investeren
in het uitbreiden van mijn team, kan ik rekenen op de ondersteuning van hun ingenieurs, en krijg ik
toegang tot het BHS productgamma – nog steeds de allerbeste mengers in onze industrie. De klant
blijft centraal staan en we gaan blijven focussen op kwaliteit en service. Ik zie het helemaal zitten om
samen met deze jonge, dynamische, en ervaren ploeg te werken aan dit mooi project.”

OVER AUTOMIX
AUTOMIX is opgericht in 1962 en produceert, onderhoudt, en distribueert mobiele en stationaire
betonmixers voor de betonindustrie. Het bedrijf vertegenwoordigt de Imer Group (Italië) en BHS
Sonthofen (Duitsland), twee toonaangevende (wereldwijde) merken in de branche. Tot haar klanten
behoren zowel de grote groepen zoals CBR, HOLCIM, CCB, evenals tal van onafhankelijke en familiale
betoncentrales over gans België en Luxemburg.
OVER MIX SERVICE
MIX SERVICE is gespecialiseerd in de service, wisselstukken, uitbreidingen en onderhoud van
betoncentrales. Het bedrijf blinkt uit op vlak van technische kennis, ervaring en dienstverlening. MIX
SERVICE ondersteunde over de laatste 11 jaar een brede waaier aan trouwe klanten over heel België
en vertegenwoordigt er een aantal toonaangevende producenten van centrale-onderdelen.
Meer weten over Automix? Bezoek dan snel eens onze website: www.automix.be
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