PERSBERICHT
Ieper, 7 december 2021 – 18.30 uur CET

PICANOL GROUP BOUWT NIEUW HOOFDKANTOOR IN IEPER
Picanol Group (Euronext: PIC) maakt vandaag bekend dat het een nieuw hoofdkantoor gaat bouwen
in zijn thuisbasis te Ieper (België). Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan 450 medewerkers en
zal worden opgetrokken op het huidige bedrijfsterrein, meer bepaald tussen het eigen
trainingscentrum en de Zuiderring van Ieper. Qua architectuur sluit het ontwerp van het nieuwe
hoofdkantoor – in de vorm van een schietspoel – aan bij de geschiedenis van Picanol als
weefmachinebouwer. Het gebouw is een ontwerp van AAVO Architects en is in totaal goed voor
20.000 vierkante meter vloeroppervlakte (incl. 7.500 vierkante meter parkeergarage en kelder). Met
de bouw van zijn nieuwe hoofdkantoor zorgt Picanol Group voor een duurzame verankering van de
groep in Ieper.

Door de groei in de voorbije jaren kampt Picanol Group al geruime tijd met plaatsgebrek op het huidige
bedrijfsterrein. In dat kader werd een project gestart om een deel van de medewerkers van de
bedrijven Picanol en PsiControl, die deel uitmaken van Picanol Group, én de groepsfuncties te kunnen
samenbrengen in een nieuw kantoorgebouw. Het nieuwe hoofdkantoor zal bestaan uit een
basisgedeelte van twee verdiepingen met daarin onder meer een ruime lobby, onthaalruimtes voor
bezoekers, vergaderzalen, een auditorium en kantoren. Op de twee bovenliggende ovaalvormige
verdiepingen worden kantoren, vergaderruimtes, een bedrijfskantine én een dakterras ondergebracht.
De toegang tot het nieuwe hoofdkantoor voor auto- en fietsverkeer is gepland via een nog te bouwen
op- en afrit aan de Zuiderring.
Duurzaamheid centraal
Om de samenwerking met de andere afdelingen in het bedrijf te bevorderen, is er binnen het gebouw
voor een open en transparante architectuur gekozen. Het gebouw wordt uitgerust met de modernste
technieken en materialen om het zo duurzaam en energievriendelijk mogelijk te maken. Er zal onder
meer gebruik gemaakt worden van grondwarmte en zonne-energie. Er komt ook een zone met
groendak en de omgeving wordt ingericht volgens de meest actuele inzichten voor zacht
natuurbeheer.
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De start van de bouwwerkzaamheden in Ieper is gepland voor het tweede kwartaal van 2022. De
werkzaamheden zullen maximaal 2 jaar in beslag nemen. Het nieuwe hoofdkantoor zou volgens
planning in 2024 in gebruik genomen worden.

Over Picanol Group
Picanol Group is een gediversifieerde industriële groep en is wereldwijd actief op gebied van machinebouw,
landbouw, voeding, energie, watermanagement, efficiënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen en overige
industriële markten. De producten van de groep worden gebruikt in uiteenlopende toepassingen, industriële en
verbruikersmarkten. In 2020 realiseerde Picanol Group een geconsolideerde omzet van 2,2 miljard EUR. Picanol
Group telt wereldwijd ongeveer 7.000 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op Euronext Brussels (PIC).
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Frederic Dryhoel, op het nummer +32 (0)57 222 364 of via e-mail: frederic.dryhoel@picanol.be.
Dit persbericht is beschikbaar op de corporate website van Picanol Group:
www.picanolgroup.com.
De Nederlandstalige versie van dit persbericht moet als officiële versie worden beschouwd.

Disclaimer
Dit document kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen weerspiegelen de visie van het management over toekomstige
gebeurtenissen op het moment van publicatie van dit document. Daarnaast hebben deze toekomstgerichte verklaringen betrekking op bekende en onbekende
risico’s, onzekerheden en andere factoren die kunnen zorgen dat werkelijke resultaten verschillen van resultaten, prestaties of verworvenheden uitgedrukt of
geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Picanol Group verstrekt de informatie in dit persbericht op datum van publicatie. Behoudens indien
vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het bijwerken, uitleggen of corrigeren van in dit persbericht opgenomen
toekomstgerichte verklaringen in het licht van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Picanol Group aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor door derden gedane of gepubliceerde verklaringen (met inbegrip van verklaringen van werknemers die daartoe niet expliciet door
Picanol Group zijn gemachtigd). Behoudens indien vereist door toepasselijke wetgeving verplicht de groep zich op geen enkele wijze tot het corrigeren van door
derden gepubliceerde onjuiste gegevens, informatie, conclusies of meningen met betrekking tot dit of enig ander door haar uitgegeven persbericht.
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