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AMB HOLDING INVESTEERT 40 MILJOEN IN AUTO- EN VASTGOEDBEDRIJVEN
Eigenaar Jan Adriaenssens: ‘Wij willen sterk groeien’
Aartselaar, 24 juni 2016
AMB Holding in Aartselaar investeert de komende twee jaar 40 miljoen euro in haar automobielbedrijven – oa Jorssen Schoten en Aartselaar, Metropool
Noord, Zuid en Hasselt, Renault Antwerpen en Antwerp Automotive (Mazda en Infiniti) – en vastgoedonderneming Jura.
,,Deze investeringen en vernieuwingen passen naadloos in onze strategie’’, zegt eigenaar en voorzitter van Raad van Bestuur van AMB Holding, Jan
Adriaenssens. ,,Wij willen sterk groeien met onze automobielbedrijven en onze nog jonge vastgoedfirma Jura. Wij hebben op beide terreinen grote
ambities en blijven trouw aan onze filosofie: durven dromen en scannen op risico.’’
AMB Holding verwacht in 2016 circa 328 miljoen euro omzet te halen, een verveertigvoudiging sinds de oprichting in 1992. De holding hoort op basis
van de omzet tot de top vijf van de Belgische autoretailsector.

AUTORETAIL
AMB Holding steekt bijna 22 miljoen euro in nieuwbouw of vernieuwingsprojecten van haar autoretailbedrijven. Drie concessies krijgen een volledig
nieuw gebouw.
Zo bouwt AMB een nieuw bedrijf voor Land Rover en Jaguar in Hasselt. Metropool Hasselt zal begin 2017 klaar zijn en wordt energieneutraal dankzij de
innovatieve skeletbouw van Machiels Building Solutions.
Metropool Noord bouwt in 2017 een nieuw en groter bedrijf voor Jaguar en Land Rover in het noorden van Antwerpen.
Jorssen Schoten krijgt eveneens een volledig nieuw onderkomen voor BMW in het noorden van Antwerpen. De bouw daarvan zal beginnen in 2017.
Jorssen Aartselaar staat voor een serie vernieuwingen. Zo wordt een nieuwe carrosserie van 2800 m2 gebouwd en de klaarmaakzone voor nieuwe- en
tweedehandswagens verdubbeld tot 3600 m2. Voorts wordt de showroom van 3700 m2 (binnen en buiten) voor nieuwe- en tweedehandsauto’s van
BMW en MINI vernieuwd. Ook wordt de werkplaats vergroot van 1600 m2 naar 2000 m2.

VASTGOED
AMB’s vastgoedbedrijf Jura investeert de komende twee jaar ongeveer 18,5 miljoen euro in nieuwe projecten. Het grootste project - een investering van
8,8 miljoen euro - is Brouwerspoort: de bouw van 41 appartementen met daaronder winkels aan de Grote Steenweg in Antwerpen. Tot voort kort zetelde
daar het carrosseriebedrijf Cryns dat inmiddels het nieuwe Carrosserie Metropool vormt en daarmee deel uitmaakt van AMB.
,,Dit is een prachtig voorbeeld hoe onze automobieltak en vastgoedpoot Jura kunnen samenwerken’’, zegt AMB-bestuursvoorzitter Jan Adriaenssens.
,,Wij hebben carrosseriebedrijf Cryns, een bekende naam in het Antwerpse, geholpen aan een nieuwe toekomst binnen AMB. En Jura ontwikkelt op
dezelfde plek een mooi nieuw appartementsgebouw met winkels. Iedereen blij! Hier gaat mijn Antwerpse hart sneller van kloppen.”
Jura ontwikkelt verder nieuwe woningen in Brasschaat, Schilde, Olen, Knokke, Meise en Stabroek en heeft daarmee in totaal 83 nieuwe wooneenheden
op het programma staan. Het vastgoedbedrijf heeft al eerder woningbouwprojecten ontwikkeld in Schilde, Aartselaar en Berendrecht en studentenwoningen in Antwerpen.

Noot voor de redacties:
Media die behoefte hebben aan een toelichting van AMB-bestuursvoorzitter Jan Adriaenssens,
kunnen hiervoor terecht bij Robert van de Roer op telefoonnummer + 323 820 74 08.
Meer informatie, inclusief onze corporate video, is te vinden op www.ambholding.be.

