PERSBERICHT

HVEG WIL POSITIE OP TEXTIELMARKT VERSTERKEN
ÉÉN GROEPSSTRUCTUUR, NIEUWE BEDRIJFSNAAM, ÉÉN NIEUWE LOCATIE
Veenendaal, Maart 2010 – Textielonderneming HVEG Investments. (HVEG) wil haar positie verder
versterken in de markt van textiel en modeaccessoires in Europa. De basis hiervoor wordt in 2010
gelegd met het samengaan van de individuele textielbedrijven (Low Land Fashion, A&Q Fashion en
Debo) in één bedrijf op één locatie in Amersfoort. De textielbedrijven gaan verder onder de nieuwe
naam Fashion Linq. Door de bundeling van krachten verwacht HVEG dat het service niveau naar haar
afnemers nog verder kan verbeteren en omzet en resultaat de komende jaren verder zullen stijgen.
Kansen voor de toekomst
Hoewel het economisch herstel in 2010 nog bescheiden zal zijn, ziet HVEG volop kansen voor de toekomst. Zo ziet
de textielonderneming verschillende mogelijkheden haar marktposities verder uit te bouwen en nieuwe
product/marktcombinaties te realiseren. HVEG verkent en ontwikkelt nieuwe activiteiten, waarbij ook
branchevreemde afzetkanalen en producten niet worden uitgesloten. Verdere expansie binnen Europa zal worden
doorgevoerd in die markten die zich daarvoor aandienen. De groep biedt op dit moment werk aan zo’n 360
mensen, in zowel Europa als Azië en de huidige jaaromzet bedraagt € 150 miljoen.
Groei
Door het integreren van de textielbedrijven kunnen de krachten worden gebundeld en ontstaat er een centraal
geleide onderneming met één strategie, zonder dat de sterke aspecten van de individuele ondernemingen worden
verloren. Daarbij wordt de onderneming tegelijkertijd veel nadrukkelijker dan voorheen ingericht langs
productspecialistische business units.
Ook de mode accessoires activiteiten worden geïntegreerd op één nieuwe locatie in Eindhoven. De strategie van
HVEG is er op gericht om de omzet en winst van de onderneming verder te verbeteren, mede door
synergievoordelen te behalen tussen de verschillende bedrijfsonderdelen.
Doelstelling van HVEG is te groeien in een veranderende markt. Inspelend op een consoliderende en zich
concentrerende markt, gaat HVEG haar afnemers duidelijker afgebakende keuzes in productaanbod bieden door
de nieuwe structuur van de onderneming langs productspecialistische divisies te organiseren. HVEG is nu vooral
actief in de Benelux en Duitsland en wil in de toekomst haar posities in andere Europese markten verder
uitbouwen. De rol van de eigen inkoopkantoren in Zuidoost Azië, zoals Hongkong, Sjanghai, Ningbo en Bangladesh
blijft daarbij van groot belang.

Productspecialistische divisies
De nieuwe onderneming wordt ingedeeld in zes productspecialistische divisies die bestaan uit gecoördineerde
collecties voor dames, heren, kinderen, denim, outerwear en ‘korte termijn’. De “Blue Tribe” stijllijnen van de
Duitse zusterdivisie Menino zullen vooral in de heren- en outerwear divisies terug te vinden zijn. Daarnaast is er de
divisie ‘productie’, die in tegenstelling tot de andere 5 business units niet op basis van eigen ontwerp, maar op het
ontwerp van de klant produceert. Ook de mode accessoires activiteiten, Belt (riemen), Wink (optics en
modeaccessoires) worden begin 2010 als business units op een locatie in Eindhoven samengebracht.
De nadrukkelijker focus van de verschillende HVEG business units moet er tevens aan bijdragen dat alle facetten
van de gehele ‘supply chain’ voor klanten zo probleemloos mogelijk blijft verlopen.
HVEG heeft de ambitie om onder de nieuwe naam Fashion Linq verder invulling te geven aan het ‘best of class’
principe door goede producten te leveren, tegen de juiste prijs en kwaliteit en op het goede moment.

HVEG Investments is een groep van groothandelsbedrijven, die zich specialiseren in het ontwerpen, ‘sourcen’ en
leveren van private label goederen in de kleding- en mode accessoires markten in het midden- en lagere segment.
De afnemers van HVEG zijn detailhandelaren dan wel grootwinkelbedrijven in het midden en lagere segment
(massa) van de markt binnen Europa. HVEG beschikt over eigen overzeese kantoren in Zuidoost -Azië.
Investeringsmaatschappij GIMV heeft een meerderheidsbelang in HVEG.
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