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ENGIE heeft een nieuwe mijlpaal bereikt in de uitvoering van zijn plan om zijn serviceactiviteiten te vereenvoudigen: de Groep 

kondigt vandaag aan dat het een vast en onherroepelijk bod heeft ontvangen van de ALTRAD-groep op ENDEL, een volledige 

dochteronderneming van ENGIE die gespecialiseerd is in industrieel onderhoud en energiediensten. ENDEL werkt samen met zijn 

klanten, met name exploitanten van kerncentrales en bedrijven die actief zijn in de petrochemische, metallurgie- en 

raffinagesectoren, maar ook in de marine-industrie en de farmaceutische industrie. ENDEL, met 5200 medewerkers, genereerde in 

2020 een omzet van ongeveer € 550 miljoen. 

Volgens het ingediende bod gaat ENGIE nu exclusieve onderhandelingen aan met ALTRAD voor deze verkoop - een nieuwe stap in 

het plan van ENGIE om zichzelf te herpositioneren. 

De reikwijdte van deze verwijderingsoperatie omvat niet de dochterondernemingen van Pierre Guerin, CNN MCO of Eras. De 

transactie zal geen significante impact hebben op de financiële indicatoren van de groep. 

Met de overname van ENDEL wil de Franse industriële groep ALTRAD – die meer dan 35.000 mensen in dienst heeft, waarvan 

BPIfrance aandeelhouder is – een nieuw hoofdstuk in zijn binnenlandse groei aanboren. Het wil zijn industriële aanbod in 

engineering en mechanica versterken. De overname van ENDEL door ALTRAD valt binnen het kader van een langdurig industrieel 

project en is bedoeld om waarde te creëren voor zowel de medewerkers van ENDEL als haar klanten. 

De overname moet begin 2022 rond zijn, onder voorbehoud van goedkeuring door de regelgevende instanties en de gebruikelijke 

opschortende voorwaarden, en na overleg met de personeelsvertegenwoordigingen. 

Catherine MacGregor, CEO van ENGIE zei: “ENGIE's doel, en zijn verantwoordelijkheid, is om een solide aandeelhouder voor 

ENDEL te vinden - een met een levensvatbaar plan met de bestuurlijke en financiële capaciteiten die nodig zijn om zijn industriële en 

sociale groei te ondersteunen, wat zijn klanten ten goede komt. Het voorstel dat de Altrad Group en zijn teams hebben opgesteld, 

toont de hoogwaardige expertise van de teams van ENDEL en zal het bedrijf opnemen in een snelgroeiende, hoogwaardige 

industriële groep”. 

 


