ATS ANTWERP

ONE STOP SHOP VOOR ELEKTRO
TECHNIEK & AUTOMATISERING
ATS Groep is een multidisciplinaire technologiegroep en biedt hoogkwalitatieve
diensten en producten. ATS Antwerp, voorheen Henri Brant, is sinds 2012
volwaardig lid van de ATS Groep.
Sinds het toetreden tot ATS Groep focust
ATS Antwerp zich als elektrotechnische
groothandel op de industrie in Antwerpen
en de Kempen. Om het aanbod naar de
industrie compleet te maken, werd in 2015
een projectafdeling voor industriële
elektriciteit, automatisering, software,
engineering en installatietechnieken
uitgebouwd. Met de overname van Elektro
Bordenbouw Janssens in 2018, staat ATS
Antwerp nu eveneens in voor de bouw van
elektrische schakelkasten.
Eveneens in 2018, kregen de distributie- en
projectactiviteiten van ATS Antwerp een
boost met de overname van Van de Water
in Herentals. Deze activiteiten hebben in
2021 een definitieve stek gekregen in de
Atealaan in Herenthout.
De voorbije vijf jaar kende ATS Antwerp
een enorme groei. Distributie legt zich
voornamelijk toe op de verkoop van elek
trotechnisch materiaal aan de industrie,
terwijl de projectactiviteiten en borden
bouw zich in de eerste plaats richten op

industriële elektrotechnische projecten en
automatisering. Het ontwikkelen van
complementaire en elkaar ondersteunende
activiteiten wordt enorm gesmaakt bij de
industriële doelgroep.
Groeiopportuniteiten zien we vooral in de
uitbouw van een e-businessplatform en
een verdere uitbouw van de huidige
activiteiten op de 2 vestigingen in Wijne
gem en Herenthout. De nieuwe site in
Herenthout biedt eveneens toegang tot
een bijkomende arbeidsmarkt oostwaarts
met een mooi potentieel aan gekwali
ficeerde medewerkers. Deze zijn immers
cruciaal om het niveau van kwaliteit en vak
manschap hoog te houden voor distributie,
bordenbouw en projectactiviteiten.

De voorbije 45 jaar is ATS Groep van
éénmanszaak, opgericht door René
Schepens, uitgegroeid tot een groep met
900 medewerkers en een geconsolideerde
omzet van 182 miljoen euro. Naast elektroactiviteiten biedt de groep ook mecha
tronica- en HVAC-activiteiten aan en
vormt hierdoor een uniek aanspraakpunt
voor een waaier aan sectoren.
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Contact:
Steven Wauman – Div. Manager Electrical
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Kenneth De Smet – Div. Manager Distribution
kenneth.de.smet@atsgroep.be
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