Aartselaar, 16 maart 2017

Jan Adriaenssens van AMB Holding wint KMO Carrièreprijs
‘Dit is voor mij de bekroning van 25 jaar ondernemerschap’

De Antwerpse ondernemer Jan Adriaenssens
(52), eigenaar en voorzitter van de Raad van
Bestuur van AMB Holding, heeft de KMO
Carrièreprijs 2017 gewonnen. Hij krijgt de
prijs vrijdagavond 17 maart 2017 uitgereikt
tijdens de Nacht van de KMO in het Hilton
Hotel in Antwerpen.
AMB Holding hoort tot de top 5 van de
autoretailsector in België. De organisatie
omvat elf operationele bedrijven die acht
automerken verdelen: BMW, MINI, Jaguar,
Landrover, Renault, Dacia, Mazda en Inﬁniti.
Vorig jaar verkocht AMB 11.282 auto’s, goed
voor een omzet van 336 miljoen euro.

,,Dit is voor mij de bekroning van 25 jaar ondernemerschap’’, zegt Jan Adriaenssens in een
reactie. ,,Dit motiveert mij om door te gaan en nog beter te worden. Ik ben trots maar niet
zelfvoldaan. Ik blijf trouw aan het motto van AMB: durven dromen en scannen op risico’s.’’
Adriaenssens nam in 1992 BMW Jorssen over van zijn schoonvader Willy Jorssen en richtte
daarna AMB Holding op. Bij Jorssen was hij begonnen als technieker en receptionist.
AMB werkt momenteel aan een investeringsprogramma van 40 miljoen euro in nieuwbouw of
vernieuwingsprojecten van haar autoretailbedrijven en vastgoedondernemming JURA, dat vorig
jaar is begonnen. De concessies Metropool Hasselt, Metropool Noord en BMW Jorssen Schoten
krijgen een volledig nieuw gebouw.
AMB’s jonge, ambitieuze vastgoedonderneming JURA heeft 140 wooneenheden in portefeuille.
Het grootste project is Brouwerspoort, een nieuw complex van 41 appartementen met
daaronder winkels aan de Grote Steenweg in Berchem.
Eerdere winnaars van de KMO Carrièreprijs zijn Paul Buysse, Fernand Huts, Eddy Bruyninckx,
Jozef Dockx en Yvon Michielsen.

Noot voor de redacties:
Media die behoefte hebben aan meer informatie, kunnen
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van AMB Holding, op telefoonnummer + 32 3 820 74 08.
Meer informatie is ook te vinden op www.ambholding.be.

