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PICANOL GROUP EN GROZ-BECKERT KG BEREIKEN OVEREENKOMST 

OVER DE VERKOOP VAN STEEL HEDDLE ACTIVITEITEN  
 
De Picanol Group (Euronext: PIC) maakte vandaag bekend dat het een overeenkomst 
getekend heeft met Groz-Beckert KG met betrekking tot de verkoop van de Steel Heddle 
activiteiten van GTP Greenville. GTP Greenville, een dochteronderneming van de Picanol 
Group te Greenville (VS), is gespecialiseerd in de productie van hevels, lamellen, kaders en 
rieten onder de merknaam Steel Heddle en stelt 130 mensen tewerk.  
 
Volgens de overeenkomst heeft Groz-Beckert KG per 20 september 2011 alle aandelen van 
GTP Greenville (Steel Heddle divisie) overgenomen.  
 
De transactie betreft alle werknemers die momenteel tewerkgesteld zijn bij GTP Greenville 
(Steel Heddle divisie). De Picanol Group zal evenwel de productie van sectionele kaders en 
speciale hevels voor de PMC-(paper making cloth)industrie overbrengen naar Burcklé, 
dochteronderneming van de Picanol Group in Frankrijk. Burcklé zal binnen de Picanol Group 
verder ontwikkeld worden tot een accessoirescentrum voor rieten, sectionele kaders en twin 
wire hevels.  
 
De Picanol Group nam Steel Heddle in 2001 over en ontwikkelde zijn volle Amerikaanse 
dochteronderneming tot een wereldspeler op het gebied van weefaccessoires.  
 
Hoewel Steel Heddle bleef bijdragen tot de cashflow van de Picanol Group, biedt de 
overname door Groz-Beckert KG betere perspectieven voor Steel Heddle inzake 
toekomstige groeiopportuniteiten. De producten van Steel Heddle vormen een aanvulling op 
de huidige productportfolio van Groz-Beckert KG.  
 
Het Picanol gravity point in Greenville, verantwoordelijk voor verkoop en services van 
Picanol weefmachines en wisselstukken in de VS, zal zijn activiteiten voortzetten in een 
nieuwe juridische entiteit Picanol of America Inc. 
 
De activiteiten van GTP Greenville (Steel Heddle divisie) die overgenomen worden door 
Groz-Beckert KG droegen minder dan 3,5% bij tot de geconsolideerde omzet van de Picanol 
Group in 2010. De transactie zal leiden tot de realisatie van een niet recurrente meerwaarde 
van 0,6 euro per aandeel. Er is geen materiële impact op de eerder gegeven omzetoutlook 
voor 2011. 
 
Over Groz-Beckert KG  
Al meer dan 150 jaar biedt Groz-Beckert ondersteuning aan machinebouwers en eindgebruikers in de 
textielindustrie. Tijdens deze periode is Groz-Beckert geëvolueerd van een pure producent van 
onderdelen voor breimachines tot de belangrijkse systeemaanbieder van precisiecomponenten in de 
textielsector en andere sectoren. Stap voor stap heeft het bedrijf zijn activiteiten uitgebreid in de 
businessectoren Sewing Machine Parts, Felting & Structuring Needles en Gauge Parts Tufting – 
onlangs aangevuld met de belangrijke sector Weaving Machine Parts, Weaving Preparation en 
Knitting Cylinders. 
 



 
 

 
Over de Picanol Group 
De Picanol Group is een internationale, klantgerichte groep die gespecialiseerd is in de ontwikkeling, 
productie en verkoop van weefmachines en andere hoogtechnologische producten, systemen en 
diensten.  
Divisie Weaving Machines 
Zo ontwikkelt, produceert en verkoopt de divisie Weaving Machines (Picanol) hoogtechnologische 
weefmachines waarbij de inslag gebeurt op basis van lucht- (airjet) of grijpertechnologie (rapier). 
Picanol levert weefmachines aan weverijen wereldwijd, en biedt zijn klanten ook producten en 
diensten zoals opleidingen, upgradekits, wisselstukken en servicecontracten. Picanol vervult al 
vijfenzeventig jaar wereldwijd een pioniersrol en behoort vandaag tot de wereldtop van 
weefmachineproducenten.  
Divisie Industries 
De divisie Industries bundelt daarnaast alle niet-weefmachinegebonden activiteiten: Proferro omvat de 
gieterijactiviteiten en de mechanische afwerkingsactiviteiten van de groep. Het produceert gietijzeren 
onderdelen voor o.a. compressoren, pompen en landbouwmachines, en onderdelen voor 
Picanolweefmachines. Via PsiControl Mechatronics legt de groep zich toe op het ontwerp, de 
ontwikkeling, de productie en de ondersteuning van technologische componenten, diensten en 
mechatronische systeemoplossingen voor original equipment manufacturers in diverse sectoren. 
Melotte ontwikkelt en produceert innovatieve productoplossingen met Direct Digital Manufacturing- 
(DDM) en Near-to-Net-Shape Manufacturing (NNSM)-technologieën. 
Naast de hoofdzetel in Ieper (België) beschikt de Picanol Group over productiefaciliteiten in Azië en 
Europa, gekoppeld aan een eigen wereldwijd diensten- en verkoopnetwerk. In 2010 realiseerde de 
Picanol Group een geconsolideerde omzet van 395,77 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd 
ongeveer 2.000 medewerkers en is genoteerd op NYSE Euronext Brussels (PIC).  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Frederic Dryhoel, Corporate Communication Manager, op het nummer +32 (0)57 22 23 64  
of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be. 
 
Dit persbericht is ook beschikbaar op de corporate website van de Picanol Group: www.picanolgroup.com 
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