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Soudal відмічає 50-річчя рекордними результатами 
 

Обсяг компанії в 2015 р. склав 630 мільйонів євро, а кількість співробітників досягла 2 400.  

 

__ березня 2016 року, Москва - SOUDAL, найбільший у світі виробник поліуретанових пін і один з 

провідних постачальників герметиків, клеїв і покрівельних матеріалів, з гордістю ділиться своїми 

досягненнями і відмінними фінансовими результатами за 2015 рік, який встановив новий рекорд по 

обсягу і прибутку. 

 

Президент компанії Вік Свертс (Vic Swerts) заснував компанію 19 вересня 1966 року і став першим і 

єдиним на той момент співробітником. Оборот першого року дорівнював поточному обороту 

SOUDAL за 15 хвилин. Компанія стрімко розвивалася і нині має 54 представництва і 15 виробничих 

одиниць по всьому світу. SOUDAL продовжує рух вперед у рамках стратегії зростання. Валовий 

оборот компанії виріс на 65 мільйонів євро і склав в 2015 році 630 мільйонів євро. За останні п'ять 

років SOUDAL досяг неймовірного зростання в 300 мільйонів євро. Подібні цифри стали можливими 

тільки завдяки стратегії, націленій на розвиток з особливим акцентом на органічне зростання. 

 

Через непередбачувані зміни в курсі валют не виправдали надій підсумки в Китаї і Росії, проте це 

було компенсовано результатами в Європі, Америці і Середній Азії. Світова присутність в 

професійній і роздрібній сферах допомогли природному і збалансованому зростанню компанії. 

 

Зростання та експансія є головними чинниками, які впливають на розвиток SOUDAL. У червні до 

компанії приєдналася латвійська компанія Tenachem, що посприяло збільшенню продуктового 

портфоліо, пов'язаного з подвійними склопакетами. Цей чинник зробив SOUDAL більш 

конкурентноспроможним в цій області. У вересні 2015 року SOUDAL відкрив три нові філії в 

Таїланді, В'єтнамі і Морокко, що допомогло посилити позиції компанії у всьому світі, включаючи 

східну Азію і Африку, а також сусідні країни. Початок 2016 року було покладено придбанням 

шведського дистриб'ютора Proflex, який був перейменований в Soudal Proflex AB.  

 

Мета досягти обороту в 700 мільйонів євро в 2016 році є частиною плану по досягненню обсягу в 

один мільярд євро в 2020 році. Вік Свертс, засновник і президент компанії, говорить: "Незважаючи на 

деякі складнощі в 2015 році, ми завершили його з чудовими результатами. Це мотивує мене на нові 

досягнення в майбутньому. Я упевнений, що Soudal може радіти своїм досягненням за півстоліття. Я 

упевнений, що ми зможемо досягти наших цілей і в майбутньому, якщо ми продовжуватимемо 

наполегливо працювати".  

 

ПРО SOUDAL 
SOUDAL є найбільшим незалежним європейським виробником герметиків, клеїв і поліуретанової 

піни для професійного і домашнього використання. З обсягом 630 млн. євро в 2015 році, більше 2 400 

співробітниками і 15 виробничими майданчиками на чотирьох континентах, бельгійський сімейний 

бізнес, з його засновником Віком Свертсом, перетворився на міжнародного гравця і експерта на 

ринку будівельної хімії. Постійні інвестиції в R&D, довгострокове бачення інновацій і швидка 

адаптація до потреб ринку, посприяли високій продуктивності підприємства.  

www.soudal.ua  
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