
 

 
 

 
 
 

 

 

 
För omedelbar publicering 
 

Axalta Coating Systems förvärvar Metalak, generalagent för Spies 
Hecker-produkter i Nederländerna och Belgien 
 

Breda, Nederländerna – 3 juli 2015: Den 1 juli 2015 slutförde Axalta Coating Systems 

(NYSE:AXTA), en ledande global leverantör av våt- och pulverlacker, förvärvet av Metalak 

Benelux BV. Metalak har i över 60 år varit exklusiv distributör för Axaltas lackprodukter av 

märket Spies Hecker® i Nederländerna och i regionen Flandern i Belgien. Metalak var 

tidigare ett privatägt företag, med kontor i Bornem, Belgien och Tiel, Nederländerna. 

Företaget kommer även fortsättningsvis att driva sin verksamhet under namnet Metalak. 

Överenskommelsen träder i kraft omedelbart.   

 

”Metalak har haft stora framgångar i premiumsegmentet för lackprodukter i Nederländerna 

och Belgien och företaget har etablerat långsiktiga relationer med hundratals oberoende 

verkstäder och flera verkstadskedjor”, säger Dirk Lippens, affärschef för Axalta i Benelux-

länderna. ”Detta förvärv stärker Axaltas position på marknaden och är avsett att optimera vår 

driftmässiga infrastruktur och samtidigt komplettera vår försäljningsverksamhet. Vi står nu 

inför en fantastisk möjlighet att öka vår volym på dessa båda snabbväxande marknader i 

Europa. Hela Benelux-gruppen är totalt fokuserad på kunderna och vi ser fram emot de nya 

möjligheter som förvärvet drar med sig.” 

 

Metalaks VD och ägare, Bas van de Ven, kommer att träda in i Axaltas ledningsgrupp för 

Benelux-länderna, i rollen som affärschef för Metalak, och han ska fortsätta som ansvarig för 

Metalaks verksamhet i Benelux.  
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”Jag tror att jag talar för alla mina kollegor när jag säger att detta är en spännande tid för 

oss”, säger van de Ven. ”Vi är nu en del av Axalta. Det är visserligen en förändring, men den 

support vi ger våra kunder kommer inte att förändras på något sätt. De kommer även 

fortsättningsvis att få den personliga service de har kommit att förvänta sig från oss som 

Metalak. Den enda skillnaden är att vår service och support nu får uppbackning av Axalta.” 

 

Metalak kommer att förbli försäljningsorganisation för Spies Hecker och för Metalaks 

produkter med varumärket Plus Paint som säljs i Nederländerna och Belgien.   

 

Om Axalta Coating Systems 

Axalta är ett ledande globalt företag som enbart fokuserar på ytbeläggningar och att förse 

kunder med innovativa, färgstarka, vackra och hållbara lösningar. Från lätta OEM fordon, 

kommersiella fordon och refinish till elektriska motorer, byggnader och pipelines – våra 

ytbeläggningar är utformade för att förhindra rost, öka produktiviteten och gör att de material 

vi behandlar håller längre. Med mer än 145 års erfarenhet inom ytbeläggningsindustrin, 

fortsätter över 12 000 Axalta-anställda att hitta nya sätt att tillhandahålla våra drygt 120 000 

kunder i 130 länder med de bästa produkterna, applikationssystemen och tekniken, varje 

dag. För mer information kan du besöka axaltacoatingsystems.com och följa oss via 

@axalta på Twitter och Linkedln.  
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