One of A Kind Technologies neemt VIMEC Applied Vision Technology over
Eindhoven, 21 januari 2015
One of A Kind Technologies neemt VIMEC Applied Vision Technology over en verstevigt
haar positie op het gebied van Vision technologie – automatische visuele metingen en
inspecties middels geavanceerde optische systemen.
Het high tech bedrijf uit Eindhoven zet met de overname van VIMEC een belangrijke stap in
de realisatie van haar doelstelling, het creëren van een groep technologie bedrijven met een
onderlinge samenhang en een sterk autonoom profiel.
One of A Kind Technologies groeit door de overname van 20 naar 35 medewerkers. De
directie verwacht dat de omzet en winstgevendheid verder toeneemt in 2015. In 2012 kocht
het bedrijf reeds Beltech, een toonaangevende speler in industriële automatisering met
vision technologie. Deze strategische investering bevestigt het commitment om verder te
groeien, zowel autonoom als door nieuwe acquisities.
VIMEC heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van meet- en inspectiemachines
voor farmaceutisch glas, met installaties wereldwijd. VIMEC wordt gezien als de wereldwijde
leider in haar vakgebied. “We zijn zeer verheugd met het commitment van One of A Kind
Technologies in VIMEC”, zegt Istvan Fehervari, de oprichter van VIMEC. “De bedrijfsverkoop
aan One of A Kind Technologies maakt het voor ons mogelijk om verder te groeien en
nadrukkelijk te innoveren. Samen met Beltech zullen we nieuwe markten ontwikkelen door
optimaal gebruik te maken van elkaars expertise in mechatronica, optica en software
ontwikkeling. De ontstane schaalgrootte stelt ons in staat onze services wereldwijd te
optimaliseren. De gebundelde kennis en ervaring die beschikbaar komt, zal technologische
innovatie versnellen en toekomstige synergie creëren voor ons en onze klanten”.
One of A Kind Technologies’ CEO, Alex Kind, zegt: “De acquisitie van VIMEC is onderdeel van
onze “Buy-Build-and-Sustain” strategie en vloeit voort uit onze ambitie om een unieke groep
van hoogwaardige technologie bedrijven op te bouwen, gericht op duurzame en
winstgevende groei”.
De heer Istvan Fehervari blijft deel uit maken van de directie van VIMEC en zal zich in de
toekomst concentreren op het gebied van technologie en innovatie.

One of A Kind Technologies is een onafhankelijk Nederlands bedrijf en eigenaar van high tech
bedrijven met complementaire technologie en individueel groeipotentieel. One of A Kind Technologies
concentreert zich op winstgevende bedrijven met een sterke historie en toonaangevende positie
binnen hun vakgebied, die typisch opgericht zijn of geleid worden door ingenieurs. Naast financiële
investeringen participeren wij actief in onze bedrijven. Toekomstige investeringen en acquisities zullen
gericht zijn op aanvullende technologie, competenties en producten.
Voor meer informatie: www.oneofakindtechnologies.nl

Email: oneof@kindtechnologies.nl

VIMEC Applied Vision Technology B.V., Eindhoven
VIMEC ontwikkelt, produceert en levert wereldwijd systemen en applicaties om met visuele inspectie de
productie van farmaceutische containers en glas te controleren en beheersen. De missie van VIMEC is om met
haar systemen klanten in staat te stellen hun ultieme doel te behalen: foutloze productie van hoogwaardige
glas producten. Naast vision technologie, heeft VIMEC alle disciplines in huis om deze systemen turn-key te
leveren waaronder mechanische en optische engineering, mechatronische engineering en software
ontwikkeling.
Klanten van VIMEC zijn fabrikanten van farmaceutische glascontainers zoals flacons, spuiten, patronen en
ampullen alsmede ook producenten van eet- en drinkflessen, wijnglazen, buizen en glas voor sprinkler
systemen en verlichting.
In de meer dan 20 jaar dat VIMEC actief is in deze markt heeft het een sterk en compleet product portfolio
ontwikkeld. VIMEC wordt gezien als een van de wereldwijde leiders in deze markt.
Voor meer informatie: www.vimec.nl

Beltech B.V., Eindhoven
Beltech is de leidende ontwikkel- en integratie partner op het vlak van industriële automatisering met vision
technologie. Beltech ontwikkelt, implementeert en onderhoudt complete vision systemen ten behoeve van
identificatie, metingen en positionering van robotsystemen. Beltech is actief als systeem integrator voor
ondernemingen en als ontwikkelpartner voor gespecialiseerde OEM (‘original equipment manufacturer’)
bedrijven. Markten waarin Beltech is vertegenwoordigd zijn: agro & food, automotive, electronica & semicon,
industriële productie en infrastructuur en logistiek.
Beltech is 28 jaar geleden opgericht als een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven.
Voor meer informatie: www.beltech.nl

E-mail: info@beltech.nl

