Persbericht
TKH Group N.V. (TKH)

Overname van Lakesight Technologies door TKH afgerond
In navolging op het persbericht van 16 oktober 2018, maakt TKH Group NV
(“TKH“) bekend dat de overname van Lakesight Technologies ("Lakesight"),
een wereldwijde speler voor innovatieve high-end vision-technologie voor
imaging systems, door TKH is afgerond.
Lakesight, met het hoofdkantoor in Duitsland, bestaat uit drie operationele entiteiten:
Chromasens GmbH (Duitsland), Mikrotron GmbH (Duitsland) en Tattile Srl (Italië).
Lakesight realiseert met 169 medewerkers een jaaromzet van circa € 45 miljoen.
TKH heeft 100% van de aandelen verworven. De activiteiten van Lakesight zullen het
subsegment vision & security van TKH versterken in het business-segment Building
Solutions. De overname zal vanaf 2019 bijdragen aan de winst per aandeel van TKH.

Haaksbergen, 28 november 2018

Raad van Bestuur
Voor nadere informatie:

Agenda
5 maart 2019
3 mei 2019
6 mei 2019
13 augustus 2019
5 november 2019

J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
voorzitter Raad van Bestuur
tel. (053) 5732903
website TKH: www.tkhgroup.com
website Lakesight: https://www.lakesighttechnologies.com
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Profiel
Technologiebedrijf TKH Group NV (TKH) is een internationaal opererende groep
ondernemingen die zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en leveren van
innovatieve Telecom, Building en Industrial Solutions gebaseerd op vier
kerntechnologieën.
Deze vier TKH kerntechnologieën -vision & security, mission critical communication,
connectivity en smart manufacturing- worden met elkaar verbonden tot totaalsystemen in
de drie business-segmenten. Binnen deze business-segmenten is er een sterke focus op
zeven verticale groeimarkten -fibre optic networks, parking, care, tunnel & infra, marine &
offshore, machine vision and tire building industry- waar de kerntechnologieën zijn
gepositioneerd als one-stop-shop voor onze klanten. TKH streeft hierbij een vergaande
synergie en samenwerking na tussen haar bedrijfsonderdelen.
TKH streeft naar sterke marktposities gebaseerd op haar innovatieve kerntechnologieën
en dienstverlening. TKH is met haar bedrijven wereldwijd actief. De groei concentreert
zich op Europa, Noord-Amerika en Azië. Over 2017 behaalde TKH met 5.900
medewerkers een omzet van € 1,5 miljard.
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