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Imtech verbreedt portfolio in Spanje door overname Huguet
Gouda - Imtech (technische dienstverlening in Europa) maakt bekend dat het in Spanje
haar portfolio versterkt met de overname van de Spaanse elektrotechnische specialist
Huguet. De onderneming telt 220 medewerkers en realiseerde in 2007 opbrengsten
van ruim 31 miljoen euro. De overname zal direct bijdragen aan de winst per aandeel.
Bestuursvoorzitter René van der Bruggen van Imtech ziet de overname van Huguet als een
logische stap in de uitbouw van de Spaanse activiteiten: ‘In Spanje zijn we voornamelijk
actief met hightech werktuigbouwkundige procestechnologie en geavanceerde lucht- en
klimaattechnologie. We zochten dan ook al een paar jaar naar een goede Spaanse
elektrotechnische dienstverlener die ons portfolio, net als in alle andere Europese Imtechlanden, kan verbreden. Doel is ook in Spanje totale technische oplossingen aan te kunnen
bieden. Met de overname én ook door inmiddels autonoom opgestarte elektrotechnische
activiteiten zetten we een flinke stap voorwaarts. Dit biedt synergie, talloze mogelijkheden tot
‘cross-selling’ en hogere toevoegde waarde. Hierdoor kan Imtech zich in Spanje nog beter
positioneren, hetgeen bijdraagt aan verdere groei.’
Totaaloplossingen
In Spanje is Imtech één van de sterkere spelers in de markt van technische dienstverlening.
Imtech beschikt over een sterke positie in zowel de industriële markt (energieservices,
industriële assemblage, industrieel onderhoud, industriële shutdowns, technische upgrading,
renovatie en industriële services) als de gebouwenmarkt (energieservices, lucht- en
klimaattechnologie, intelligent gebouwmanagement). De focus ligt primair op
werktuigbouwkundige technische processen, maar meer en meer is Imtech actief met
werkzaamheden op het gebied van elektrotechniek en instrumentatie. Hiervoor werd dit jaar
al een competentiecentrum opgericht. Met de overname van de elektrotechnische speler
Huguet zal Imtech - geheel conform de Imtech-strategie - doorgroeien naar een complete
technische dienstverlener die totaaloplossingen kan aanbieden.
Profiel Huguet
Huguet is een elektrotechnische specialist met vestigingen in Madrid, Barcelona, Pamplona
en Tudela en is vanuit deze vestigingen actief in een groot deel van Spanje. Huguet is een
sterke speler in de markt van elektrotechniek en realiseert elektrotechnische oplossingen in
een breed portfolio op de Spaanse markt, variërend van ziekenhuizen, winkelcentra, hotels
en overheidsgebouwen en kantoren tot de industrie en spoorwegen. Circa de helft van de
opbrengsten wordt gerealiseerd in (meerjarige) onderhoudscontracten. Huguet telt tientallen
vaste klanten en is niet actief in de woningbouw.
Integratie en synergie
Huguet wordt volledig geïntegreerd binnen Imtech Spain, zowel voor wat betreft de
nieuwbouw als onderhoudsactiviteiten. Dit geeft meteen synergie en de mogelijkheid tot
‘cross-selling’ van zowel werktuigbouwkundige als elektrotechnische oplossingen. Dit geeft
de mogelijkheid om multidisciplinair te acteren en totaaloplossingen aan te bieden. In een
groot aantal Europese landen heeft Imtech reeds bewezen dat deze strategie succesvol is
en leidt tot groei van de activiteiten.
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Profiel Imtech
Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en
werktuigbouw. Met meer dan 22.500 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van circa 3,8 miljard
euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten buildings, industry en infra/mobility in de
Benelux, Duitsland, Oost-Europa, Scandinavië, de UK, Ierland en Spanje en in de mondiale maritieme
markt. In totaal bedient Imtech 18.000 klanten. Imtech biedt toegevoegde waarde in de vorm van
integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot betere bedrijfsprocessen en meer
rendement voor opdrachtgevers én van de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech biedt ook
oplossingen die bijdragen aan een duurzame samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van energie,
milieu, water en mobiliteit. De aandelen Imtech zijn genoteerd op de effectenbeurs van Euronext, waar
Imtech is opgenomen in de Midkap Index. Het aandeel Imtech is tevens opgenomen in de Dow Jones
STOXX 600 index.

