
 

 

 
 
Persbericht  

 
 

De Belgische groep Fedrus International start exclusieve onderhandelingen met 
Umicore voor de overname van zijn bouwmaterialen activiteiten   

 
 
 
Gentbrugge, 23 mei 2017 - Fedrus International, een van de belangrijkste spelers in de 
verdeling van dak en gevelmaterialen, gaat exclusieve onderhandelingen aan met Umicore 
met het oog op de overname van zijn bouwmaterialen activiteit VMZINC. Dit bedrijf is 
aanwezig op vier continenten, genereert een omzet van meer dan 350 miljoen EUR en stelt 
950 mensen tewerk.  
 
Beantwoorden aan een marktbehoefte  
 
Fedrus International, beter gekend in de sector onder de namen I.R.S-Btech, Apok en Laude, 
verdeelt gespecialiseerde materialen voor dak- en gevelwerken. De groep die voor 67,5% in 
handen is van de familie Vandecruys-Steenbrugghe en voor het overige deel van Sofindev, 
ING Corporate Investments en het management, verdeelt topmerken in dakrubber (EPDM), 
dakdichting en gevelmaterialen voor de Europese markt. 
 
« De zoektocht naar meer duurzaamheid versterkt de vraag naar materialen en 
toepassingen met een hoge toegevoegde waarde”, stelt Mark Vandecruys, 
hoofdaandeelhouder van Fedrus International vast. “We leveren niet alleen kwalitatieve 
materialen. We gaan een stap verder door onze technische expertise te delen met 
vakmensen dankzij de meer dan 4.000 opleidingen die we per jaar aan vakmensen geven. 
Deze strategie en de filosofie om knowhow te verspreiden aan onze naaste partners vonden 
we ook terug bij VMZINC.” 
 
VMZINC is de belangrijkste fabrikant en leverancier van zinktoepassingen voor de 
bouwindustrie in Europa, Noord-Amerika en Australië en in een aantal Aziatische landen.  
VMZINC is actief in vier segmenten: dak, gevel, systemen voor afvoer van regenwater, en 
applicaties voor interieur en ornamenten. VMZINC is aanwezig in 22 landen, beschikt over 7 
productiesites en stelt 950 mensen tewerk. 
 
Mikken op groei 
 
“Onze groep heeft de ambitie zich verder uit bouwen als de referentie voor de dak en façade 
professional”, voegt Mark Vandecruys nog toe. “Deze verticale integratie zou onze 
onderneming een unieke opportuniteit geven om klanten nog beter te dienen.”  
 
Met deze overname zou Fedrus International zijn eerder aangekondigde voornemen tot 
internationalisering versneld waarmaken. Fedrus International zou, door de combinatie van 
de verschillende activiteiten, de huidige omzet van 230 miljoen EUR kunnen optrekken naar 
meer dan 600 miljoen EUR, met een personeelsbestand van meer dan 1.500 mensen. 
 
 
 

https://www.fedrusinternational.be/


 

  

Het voorgestelde bod is onderworpen aan een informatie-en consultatieproces met de 
sociale partners van VMZINC.  
 
Perscontact: Nathalie van Ypersele – partner bij akkanto - +32 (0) 478 20 10 62 
 
Het familiebedrijf Fedrus International is een belangrijke speler in gespecialiseerde dak- en 
gevelmaterialen. De groep heeft 3 activiteiten: I.R.S-Btech die instaat voor de promotie en 
distributie van EPDM en andere dakdichtingsystemen en APOK die instaat voor de verdeling 
van dak- en gevelmaterialen. Laude is dan weer gespecialiseerd in gevelbekleding in 
Frankrijk. Door een voortdurend streven naar kwaliteit en een sterke wil om te blijven 
innoveren, heeft de groep een unieke ervaring en knowhow opgebouwd waardoor de drie 
bedrijven marktleider zijn in hun domein. Het familiebedrijf realiseert een omzet van om en 
bij de 230 miljoen EUR en stelt 475 mensen tewerk verdeeld over 40 sites. 
www.fedrusinternational.be 
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