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                  Persbericht 
              

  
 
 
Overname HFG Engineering US activiteiten door Iv-Groep  
 

 
Zwijndrecht/Papendrecht, 28 april 2010 – Heerema Fabrication Group (HFG) en Iv-Groep 
hebben vandaag de overname aangekondigd van de bedrijfsactiviteiten van HFG’s 
dochteronderneming HFG Engineering US (HFGE) door Iv-Groep per 1 mei 2010.  
HFG Engineering US is een internationaal opererend bedrijf op het gebied van 
engineering voor de olie- en gasindustrie en heeft vestigingen in Houston en New 
Orleans. 
 
Door de overname van HFG Engineering US zal Iv-Groep haar positie op de Amerikaanse markt 
kunnen versterken. HFG Engineering US levert wereldwijd diensten aan klanten actief in de 
onshore en offshore olie en gas industrie, offshore windenergie, biofuels en teerzand. Tevens 
biedt deze overname uitstekende kansen tot uitbreiding van de huidige activiteiten van Iv-Groep 
in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur.  
 
Met de overname van de bedrijfsactiviteiten zullen alle lopende contracten en projecten worden 
overgedragen aan de nieuwe onderneming Iv-AGA Inc. Daarnaast zullen alle 100 
personeelsleden in dienst treden van Iv-AGA Inc. 
 
“HFG heeft sinds vele jaren een zeer goede relatie met Iv-Groep en wij zijn ervan overtuigd dat 
verdere ontwikkeling van de huidige activiteiten van HFG Engineering US hiermee gewaarborgd 
is”, aldus Arend Drenthe, CFO van Heerema Fabrication Group.  
 
“Door deze overname kan Heerema Fabrication Group zich gaan richten op haar kern-
activiteiten in Noordwest Europa. De relatie met Iv-Groep biedt toegang tot de kennis en 
ervaring op het gebied van engineering en daarmee kunnen ondermeer ontwikkelingen van 
projecten in West-Afrika worden opgevolgd, welke kansen bieden voor fabricage op onze 
productie locaties in Nederland en Engeland”, aldus Wim Matthijssen, COO van Heerema 
Fabrication Group.  
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”Voor Iv-Groep en met name voor de divisie Iv-Oil&Gas biedt deze overname van activiteiten 
enorme kansen” zegt Rob van de Waal, Algemeen Directeur van Iv-Groep. ”Iv-Oil&Gas is vooral 
actief op de West-Europese markt. Deze overname stelt ons in staat onze vleugels in de VS uit 
te slaan en daarmee een stuk groei te realiseren.“  
 
Wim Bal, Managing Director van Iv-Oil & Gas onderstreept wat de heer Van de Waal zegt en 
voegt hier aan toe: “De olie- en gasmarkt wordt voor een groot gedeelte vanuit Houston 
gestuurd en dit biedt ons kansen voor zowel de engineering als ook voor onze 
dochteronderneming Escher Process Modules, die gespecialiseerd is in gas processing 
installaties.” 
 
 
 
 
Noot voor de redactie: 
 
Over Heerema Fabrication Group 
 
Heerema Fabrication Group is een toonaangevende engineering and fabrication contractor op 
het gebied van complexe constructies voor de olie en gas industrie en wind energie. HFG 
beschikt over productie locaties in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, alsmede een fabricage 
faciliteit in Polen. Bij Heerema Fabrication Group zijn meer dan 1.000 mensen werkzaam.  
HFG is een onderdeel van de Heerema Groep.  Voor meer informatie: www.heerema.com  
 
Over Iv-Groep 
 
Iv-Groep is een advies- en ingenieursbureau met brede technische kennis en gespecialiseerd in 
complexe projecten. Het bureau biedt een multidisciplinair dienstenpakket voor de Industrie, 
Infrastructuur, Olie & Gas en Water. Iv-Groep is wereldwijd actief en heeft meerdere vestigingen 
in Nederland en het buitenland. Bij Iv-Groep zijn 700 medewerkers werkzaam..  
Voor meer informatie: www.iv-groep.nl 
 
 
 
Voor meer informatie: 
Iv-Groep 
Remco Spits, Director Business Development 
Iv-Oil & Gas b.v. 
Tel. +31 (0)78 644 88 52 
r.n.f.spits@iv-oil-gas.nl 
 
Heerema Fabrication Group 
Jeanny de Leeuw, Communications Manager 
Tel. + 31 [0]78 – 625 0425 
jeanny.deleeuw@hfg-heerema.com 
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