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Brussel, 31 maart 2017

AGS, AIB, EUROCLEAN en HECTAS gaan nu samen verder onder
ATALIAN NV.
De Franse groep ATALIAN, een belangrijke wereldwijde speler in de zakelijke
dienstverlening, versterkt haar bedrijfsstructuur op de Belgische markt met de fusie van
AGS, AIB, EUROCLEAN en HECTAS om verder te gaan onder ATALIAN NV.

- Op 9 januari 2016 nam ATALIAN de Temco groep over en integreerde het binnen zijn
structuur naast AGS en AIB.
Op 12 december nam de groep ook Hectas België over.
Operationeel werken de verschillende entiteiten al samen.
Vandaag fuseren ze ook juridisch tot één bedrijf: ATALIAN NV.
Een bedrijf met 3500 medewerkers, meer dan 4000 klanten en een omzet van 90 mio€. De
ambitie van ATALIAN in België is om, naast een top 5 speler in de schoonmaak, ook een
volwaardige Facility Management acteur te worden.
Op Benelux niveau nam ATALIAN onlangs Visschedijk BV over, een sterk regionaal facilitair
bedrijf, en werd zo een landelijke speler dat tot de top 10 behoort.
“De nieuwe bedrijven in België en Nederland beschikken nu ook over een breder
dienstenaanbod (schoonmaak, catering, integrale facilitaire dienstverlening, technisch
onderhoud en het leveren van facilitaire producten) en willen een onderscheidende positie
bekleden op de Belgische en Nederlandse facilitaire markt.” aldus Guido Perremans, CEO
België en Nederland van ATALIAN.

Over ATALIAN:
Met een pro forma omzet van meer dan EUR 1,860 miljard (schatting 2016), meer dan 95 000
werknemers (met inbegrip van 50 000 werknemers in Frankrijk, 10.000 in de Verenigde Staten en
35.000 in de rest van de wereld) en aanwezig in 29 landen, is ATALIAN een onafhankelijke leider in
de uitbestede zakelijke dienstverlening. ATALIAN heeft meer dan 25.000 klanten in de private en
publieke sector. De diensten zijn vandaag de dag georganiseerd in verschillende gebieden: Hygiëne,
Veiligheid, Multi-Technologie, Facility Management, Landscaping, Bouw en Energie Management.
Voor meer informatie: www.atalian.com – http://belgie.atalian.be/
Join us on www.linkedin.com/company/atalian

