PRESS RELEASE
WETTELIJKE GOEDKEURING VOOR DE OVERNAME DOOR BETAFENCE VAN HESCO
VERKREGEN
LEEDS, Engeland en GENT, België, 11 juli 2016-Na de aankondiging in maart 2016 heeft Betafence, de wereldwijde specialist in perimeter beveiliging,
goedkeuring verkregen voor de voltooiing van de acquisitie van Hesco, een leider en innovator in het
ontwerpen en vervaardigen van snel ontvouwbare barrièresystemen.
De acquisitie is op donderdag 7 juli 2016, na het verkrijgen van de wettelijke goedkeuring van de
Commissie voor Buitenlandse Investeringen in de Verenigde Staten (CFIUS), afgerond. Deze overname
onderstreept de strategie van Betafence voor hoogwaardige beveiliging en versnelt de autonome groei
door de recente acquisitie van SecureUSA en de overeenkomst voor intellectuele eigendomsrechten
met Gibraltar US.
Terwijl ze functioneren als afzonderlijke merken, zullen Hesco en Betafence er aan werken om hun
productportfolio’s uit te breiden en focussen hierbij meteen op innovatie en het leveren van
beveiligingsoplossingen voor de wereldwijde bescherming van kritieke infrastructuur en mensen tegen
de dreigingen van terrorisme en vandalisme.
Michele Volpi, CEO van Betafence Group, lichtte toe:
“De reactie van de markt op de transactie is erg positief geweest en ik weet zeker dat Betafence Group
met Hesco goed gepositioneerd is om de groei van zijn wereldwijde beveiligingsbusiness te versnellen.
Klanten zullen de voordelen plukken van onze samengevoegde productportfolio’s en expertise. Samen
zullen we uitgebreide veiligheidsknow-how leveren met vertrouwde merken die tot het uiterste zijn
getest en zich hebben bewezen in talrijke hoofdmarkten over de hele wereld.”
Michael Hughes, Hesco Group Chief Executive, zei:
"Er zijn talrijke kansen voor partnerschappen in onze hoofdmarkten en in deze eerste vier maanden van
samenwerking heeft zich een duidelijke synergie tussen beide bedrijven ontwikkeld. Hiermee wordt een
pad geschapen voor de ontwikkeling van ons bedrijf in de markten waar wij op focussen: defensie, olie
& gas en energie.”
Betafence en Hesco zijn dynamische spelers in een markt die te maken heeft met een groeiende,
wereldwijde behoefte aan uitgebreide beveiligingsoplossingen. Dit partnerschap is voor beiden een
belangrijke kans om aan deze vraag te voldoen. Zo kan wereldwijd de positie - als aanbieder van
totaaloplossingen voor hoog gekwalificeerde perimeter beveiliging - worden versterkt.
Contacten:
Betafence Group
Nicolas Richter
nicolas.richter@betafence.com / +32 9 248 17 26
Hesco
Ross Thompson
ross.thompson@hesco.com / +44 113 248 6633
Ga naar www.betafencehesco.com voor meer informatie over de transactie.
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Over Betafence
Betafence (www.betafence.com) is een wereldwijde marktleider voor geïntegreerde perimeter
beveiligingssystemen en -oplossingen.
Betafence beschermt kritieke infrastructuur en gevoelige locaties, zowel in de openbare en industriële
sectoren als in de residentiële markt. Betafence zet met 130 jaar ervaring normen van uitmuntendheid
in deze industrie en wordt erkend als leider op het gebied van systemen, diensten en integratie voor
perimetrische beveiliging.
Betafence beschikt over een sterke merkachtergrond met bedrijven als SecureUSA en producten als
TerraBlock®, Blastguard, Securifor®, Guardian®, Bekasecure® en Nylofor®.
CVC Capital Partners heeft een meerderheidsbelang in Betafence. De onderneming heeft momenteel
1400 werknemers in dienst in 9 productielocaties en heeft een wereldwijd netwerk van
verkoopkantoren. Het hoofdkantoor is in België gevestigd.

Over Hesco Group
Hesco (www.hesco.com) is een wereldleider en innovator op het gebied van defensie en perimeter
beschermings- en beveiligingssystemen, met inbegrip van defensieve barrières, vloedweringen, snel
ontvouwbare systemen, beveiligde ruimten en kogelvrije kleding.
Hesco is in 1991 opgericht door wijlen Jimi Heselden OBE en ontwikkelt producten met veelzijdige
gebruiksmogelijkheden voor militaire, beveiligings- en milieutoepassingen die overal ter wereld een
vertrouwenspositie hebben.
Hesco is synoniem aan de bescherming van militair personeel en is binnen deze industrie erkend om de
toewijding bij het redden van mensenlevens en het beschermen van eigendom en milieu, wanneer en
waar dat maar nodig is.
Hesco heeft momenteel wereldwijd meer dan 150 werknemers in dienst en meer dan 45.000 vierkante
meter aan bedrijfsoppervlak in het VK en de VS, met verdere opslagfaciliteiten in de vrijhandelszone
van Dubai.
BRON Betafence & Hesco

