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Stadskanaal, d.d. 05.02.2013
Ter versterking van markpositie

Frans Nooren b.v. neemt meerderheidsbelang in Randstedelijke aannemer
Het in Stadskanaal gevestigde aannemingbedrijf Frans Nooren b.v. neemt met terugwerkende
kracht per 1 januari van dit jaar een belang van 51 % in branchegenoot Ivacon Engineering
b.v. te Badhoevedorp.
Ivacon Engineering, opgericht in 1987, is als gespecialiseerd aannemingsbedrijf werkzaam
op het gebied van betonrenovatie, betonreparatie, vochtwering en vloercoatings. Het bedrijf
repareert, verbetert en beschermt het beton van bouwconstructies en infrastructurele
kunstwerken. Opdrachtgevers zijn woningbouwcoöperaties, het bedrijfsleven,
vastgoedbeheerders, waterschappen, Rijkswaterstaat en locale en provinciale overheden. Het
bedrijf heeft 14 vaste medewerkers in dienst.
Frans Nooren b.v. is eveneens gespecialiseerd in het duurzaam beschermen en behouden van
bouwkundige en infrastructurele constructies. Het bedrijf heeft landelijk een erkende positie
verworven op het gebied van nieuwe en bestaande waterdichte werken, waarbij
injectietechniek een bepalende discipline vormt.
Voor Ivancon Engineering betekent de aandelentransmissie dat de continuïteit van het bedrijf
is gewaarborgd. Het meerderheidsbelang in het Randstedelijke aannemingsbedrijf voor Frans
Nooren strategisch relevant. Enerzijds om de bestaande opdrachtgevers in de Randstad
efficiënter van dienst te kunnen zijn, anderzijds om haar bestaande positie in het westen van
ons land te versterken
Frans Nooren is volledig eigenaar van Frans Nooren Heerenveen b.v., gevestigd in de
gelijknamige Friese plaats, en het in Pijnakker gevestigde bedrijf Frans Nooren West b.v.
Daarnaast beschikt de gespecialiseerde aannemer over een filiaalbedrijf in Amsterdam. Het
vaste personeelsbestand telt 140 medewerkers en kan in piekperiodes aangevuld worden met
50 flexwerkers.
Frans Nooren b.v. maakt deel uit van de SealteQ Groep dat zijn hoofdkantoor in Stadskanaal
heeft. Binnen deze groep opereren ook een aantal gespecialiseerde aannemingsbedrijven,
waaronder Multipaint Staalconservering b.v. en de industriële spuiterij Sips Zuidbroek b.v.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. Martin van der Leest, 0599artin van der Leest, 0599 33 of 06 53 17 34 90
www.fransnooren.nl
Digitaal fotomateriaal, vrij van rechten bij publicatie van dit bericht, is op aanvraag
verkrijgbaar: info@fransnooren.nl
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Badhoevedorp, d.d. 05.02.2013
Om continuïteit te borgen

Ivacon Engineering b.v. vindt in Frans Nooren b.v. sterke partner
Het in Badhoevedorp gevestigde aannemingsbedrijf Ivacon Engineering b.v. wordt met
terugwerkende kracht per 1 januari 2013 voor 51 % overgenomen door branchegenoot Frans
Nooren b.v. uit Stadskanaal. Het waarborgen van de continuïteit, door het ontbreken van
opvolging, ligt ten grondslag aan deze aandelentransmissie van het in 1987 opgerichte bedrijf.
Ivacon Engineering is als gespecialiseerd aannemingsbedrijf werkzaam op het gebied van
betonrenovatie, betonreparatie, vochtwering en vloercoatings. Het bedrijf repareert, verbetert
en beschermt het beton van bouwconstructies en infrastructurele kunstwerken.
Opdrachtgevers zijn woningbouwcoöperaties, het bedrijfsleven, vastgoedbeheerders,
waterschappen, Rijkswaterstaat en locale en provinciale overheden. Het bedrijf heeft 14 vaste
medewerkers in dienst.
Frans Nooren b.v. is eveneens gespecialiseerd in het duurzaam beschermen en behouden van
bouwkundige en infrastructurele constructies. Het bedrijf heeft landelijk een erkende positie
verworven op het gebied van nieuwe en bestaande waterdichte werken, waarbij
injectietechniek een bepalende discipline vormt.
Frans Nooren is volledig eigenaar van Frans Nooren Heerenveen b.v., gevestigd in de
gelijknamige Friese plaats, en het in Pijnakker gevestigde bedrijf Frans Nooren West b.v.
Daarnaast beschikt de gespecialiseerde aannemer over een filiaalbedrijf in Amsterdam. Het
vaste personeelsbestand telt 140 medewerkers en kan in piekperiodes aangevuld worden met
50 flexwerkers.
Het meerderheidsbelang in Ivacon Engineering is voor het Stadskanaalster bedrijf strategisch
relevant. Enerzijds om de bestaande opdrachtgevers in de Randstad efficiënter van dienst te
kunnen zijn, anderzijds om haar bestaande positie te versterken.
Frans Nooren b.v. maakt deel uit van de SealteQ Groep dat zijn hoofdkantoor in Stadskanaal
heeft. Binnen deze groep opereren ook een aantal gespecialiseerde aannemingsbedrijven,
waaronder Multipaint Staalconservering b.v. en de industriële spuiterij Sips Zuidbroek b.v.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. Ron van Dalsen, 023 53 44 666 of 06 00 00 00 00
Bij geen gehoor:
Dhr. Rob Braaksma, 023 53 44 666 of 06 <00 00 00 00>
www.ivacon-engineering.nl en www.fransnooren.nl
Digitaal fotomateriaal, vrij van rechten bij publicatie van dit bericht, is op aanvraag
verkrijgbaar: info@ivacon-engineering.nl of info@fransnooren.nl

Meerderheidsparticipatie Ivacon
Mailing relaties/opdrachtgevers
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Badhoevedorp, d.d. 03.02.2013
Betreft: verkoop aandelen aan Frans Nooren b.v.
Geachte heer <c.q.mevrouw> <naam>,

Iedere ondernemer hecht grote waarde aan de continuïteit van zijn bedrijf. Voor op de lange
termijn betekent dit dat opvolging dient te zijn gewaarborgd. In het geval van ons bedrijf
bleek - na veel overwegingen - het vinden van een sterke en kapitaalkrachtige partner de
beste optie.
Met veel genoegen kan ik u meedelen dat wij deze partner hebben gevonden in de in
Stadskanaal gevestigde branchegenoot Frans Nooren b.v. Dit bedrijf zal met terugwerkende
kracht per 1 januari 2013 voor 51% gaan participeren in Ivacon Engineering
Frans Nooren b.v. is eveneens onze onderneming gespecialiseerd in het duurzaam beschermen
en behouden van bouwkundige en infrastructurele constructies. Het bedrijf heeft landelijk een
erkende positie verworven op het gebied van nieuwe en bestaande waterdichte werken,
waarbij injectietechniek een bepalende discipline vormt.
Frans Nooren is volledig eigenaar van Frans Nooren Heerenveen b.v., gevestigd in de
gelijknamige Friese plaats, en het in Pijnakker gevestigde bedrijf Frans Nooren West b.v.
Daarnaast beschikt de gespecialiseerde aannemer over een filiaalbedrijf in Amsterdam. Het
vaste personeelsbestand telt 140 medewerkers en kan in piekperiodes aangevuld worden met
50 flexwerkers.
Frans Nooren b.v. maakt deel uit van de SealteQ Groep dat zijn hoofdkantoor in Stadskanaal
heeft. Binnen deze groep opereren ook een aantal gespecialiseerde aannemingsbedrijven,
waaronder Multipaint Staalconservering b.v. en de industriële spuiterij Sips Zuidbroek b.v.
Het participeren van Frans Nooren in Ivacon Engineering biedt ons bedrijf kansrijke perspectieven,
vooral omdat wij in de directe toekomst een beroep kunnen doen op de potenties die zijn verzameld
binnen de SealteQ Groep.
Hopende u hiermee toereikend te hebben geïnformeerd, teken ik met hartelijke groet,
hoogachtend,

<ondertekening management Ivacon>

