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De Sioen Industries Groep heeft  zijn interesse betoond 
aan de Glen Raven Groep met het oog op de mogelijke 
overname van haar PVC-coatingactiviteiten. Een activiteit 
die voor de Glen Raven Groep als een niet-kernactiviteit 
wordt beschouwd, gezien zij zich vooral richten op 
technisch textiel voor een beter wooncomfort.

Conform de Franse wetgeving wordt vandaag de 
“indication of interest” aan de ondernemingsraad van 
het bedrijf voorgelegd. De ondernemingsraad (Comité 
d’entreprise) zal dit voorstel beoordelen, evalueren en, 
indien gewenst, aanvullende informatie opvragen.

De PVC-coatingactiviteiten bevinden zich zowel 
in Frankrijk (productie-eenheid) als in de VS 
(verkoopkantoor).

Het is de bedoeling om in nauwe samenwerking 
technisch textiel voor zonnewering, outdoor-
toepassingen en PVC-gecoate stoffen verder te 
ontwikkelen. Een mogelijke overname zou de 
positie van beide bedrijven op de markt van PVC 
gecoate technische weefsels versterken (transport, 
industrie, milieu, architecturaal textiel, zonnewering, 
tenten en inkjet printing).
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SIOEN INDUSTRIES NV IS EEN GEDIVERSIFIEERDE 
BEURSGENOTEERDE GROEP DIE EEN UITGEBREID PORTFOLIO AAN 
PRODUCTEN EN ACTIVITEITEN HEEFT: EXTRUSIE VAN SYNTHETISCHE 
GARENS, VERVAARDIGER VAN GEWEVEN EN NIET-GEWEVEN DOEKEN 
EN SCRIMS, COATER VAN TECHNISCH TEXTIEL, VERVAARDIGER VAN 
TECHNISCHE BESCHERMKLEDIJ VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK EN 
PRODUCENT VAN KLEURDISPERSIES.
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SIOEN INDUSTRIES

Sioen Industries NV, een Belgisch beursgenoteerde 
groep (Euronext) is een wereldwijd toonaangevende 
speler in technisch textiel, kleurdispersies en 
technische beschermkledij.

De groep bedient via zijn 3 divisies een aantal markten 
met een uitgebreid portfolio van producten en 
activiteiten.

 » De coatingactiviteiten van Sioen Industries zijn 
volledig verticaal geïntegreerd, extrusie van 
synthetische vezels en garens, producent van 
geweven en niet-geweven doeken, scrims en coater 
van technisch textiel.

 » De Chemicals divisie biedt aan verschillende 
markten en industrieën op maat gemaakte 
kleurdispersies om een verscheidenheid aan 
polymeren, epoxy’s, siliconen en andere materialen 
in te kleuren.

 » De Apparel divisie ontwerpt, ontwikkelt, 
produceert en verkoopt gesofisticeerde technische 
beschermkledij voor professioneel gebruik.

In een aantal markten (transport, brandbestrijding, 
verstevigingstextiel, zeilweefsels, ballistische 
bescherming, ...) heeft de groep een leidende 
positie veroverd.

GLEN RAVEN

De Glen Raven Groep, met hoofdkantoor in North 
Carolina, is door zijn drie entiteiten (custom fabrics, 
technical fabrics en trivantage), een wereldspeler in 
technisch textiel.

De Glen Raven Groep is eveneens verticaal 
geïntegreerd, te beginnen met R&D over het verven, 
spinnen, weven en afwerken tot tenslotte de logistiek 
en distributie. 

De Groep bedient een aantal markten zoals 
zonnewering, zeilmarkt, meubelstoffen, bescherm-
kledij, militaire markten, geosynthetics etc. met 
innovatieve oplossingen.
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