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PERSBERICHT 
 
Donderdag 3 oktober 2019 

 

 

Hydratec heeft voornemen meerderheidsbelang te verwerven in Stork IMM 
 

Hengelo – Hydratec Industries NV voert vergaande besprekingen met de 

participatiemaatschappij Wadinko (Zwolle) over het verwerven van een 75% belang in Stork 

Plastics Machinery BV (Hengelo). 

 

Investeringen van Hydratec en huidige aandeelhouder Wadinko zullen de groei en 

ontwikkeling van de activiteiten van Stork IMM ondersteunen. Hydratec is een wereldwijd 

opererende, beursgenoteerde, specialist in industriële systemen en componenten met focus 

op de markten Agri & Food, Automotive en Health Tech. Naast Stork IMM neemt Hydratec 

een belang van 75% in Rollepaal Holding BV (Dedemsvaart). 

 

“Dit plan past uitstekend in de groeiambitie van Hydratec Industries. De beide 

machinefabrikanten hebben jarenlange ervaring en zijn echte specialisten in hun 

niche markten. Dit betekent een belangrijke uitbreiding van de Systems activiteiten 

van Hydratec Industries.” volgens Bart Aangenendt, CEO Hydratec. 

 

Wadinko is een participatiemaatschappij met als doel het stimuleren van de bedrijvigheid en 

werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. 

  

René Wolfkamp, Managing Director, Wadinko, “Wadinko is verheugd in Hydratec 

Industries een partner te hebben gevonden die met haar ervaring kan bijdragen aan 

een structurele groei van beide organisaties.” 

 

Stork IMM blijft als onafhankelijk bedrijf opereren en behoudt zijn huidige merk en 

bedrijfslogo. Stork IMM zal direct profiteren van het wereldwijde bereik, de ervaring en het 

delen van informatie tussen de Hydratec bedrijven. 

 

Oscar de Gruijter, CEO van Stork IMM: “Hydratec is een erkend technologisch leider 

in al zijn activiteiten en de toonaangevende oplossingen van Stork IMM passen 

perfect in deze strategie. De overname door Hydratec en de voortdurende steun 

van Wadinko luiden een opwindend volgend hoofdstuk in de 50-jarige geschiedenis 

van Stork IMM in.” 

 

De betrokken ondernemingsraden zijn geraadpleegd en de voorgenomen transactie zal 

ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van 

aandeelhouders van Hydratec Industries. De volledige tekst van het Hydratec persbericht 

kan worden bekeken op: https://hydratec.nl/persberichten.  

 

Stork IMM zal deelnemen aan de K-beurs 2019 in Düsseldorf, hal 13, stand D72. 
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Over Stork IMM 

Stork IMM is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van hogesnelheid spuitgietmachines voor de 

kunststofverwerkende industrie. Onder de snelste spuitgietmachines in de markt, staan de Stork IMM producten 

bekend om hun robuuste en betrouwbare constructie. Stork IMM heeft ongeveer 150 mensen in dienst in haar 

vestigingen in Hengelo, Nederland en Meinerzhagen, Duitsland. 
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