
 

 

 
 
 
Persbericht 
 
De Gantrex Group, ondersteund door Argos Wityu, neemt ABS Consultor over 
 
Hiermee vergroot de Gantrex Group haar dienstenaanbod voor havenkranen.  
 
Nivelles (België), 1 februari 2022 – De Gantrex Group heeft via haar Spaanse dochteronderneming 
Gantrex Spain S.A. een koopovereenkomst getekend waarmee zij, voor een niet nader genoemd 
bedrag, alle aandelen overneemt van Bravo Silva Consultoría Técnica, S.L., ook bekend onder de naam 
“ABS Consultor”. 
 
Met deze transactie zet Gantrex de eerste stap in de uitrol van haar nieuwe strategische plan “Gantrex 
4.0”, waarmee het management een nauwere band met klanten wil realiseren door het aanbieden van 
meer mechanische diensten en nieuwe digitale oplossingen. Op deze manier wil de onderneming in lijn 
met haar ambities de wereldwijde omzet te vergroten. 
  
De afgelopen jaren heeft zowel Gantrex als ABS Consultor wereldwijd een nieuwe serviceactiviteit 
ontwikkeld voor reparatie en modificatie van trolleyrail-systemen voor containerafhandeling. Bij de 
uitvoering van deze projecten vroegen havens Gantrix vaak haar traditionele dienstenaanbod uit te 
breiden met een breder scala aan mechanische diensten. Dankzij de overname van ABS Consultor kan 
de reikwijdte van de diensten worden uitgebreid en kan aan klanten in de regio een completer 
dienstenpakket worden geboden. Daarnaast verwacht de onderneming wereldwijd haar regionale 
voorraden te kunnen uitbreiden om de verkoop van haar assortiment kraanonderdelen verder te 
bevorderen.  
 
Antonio Bravo Silva, Managing Director van ABS Consultor, zegt: “Meteen bij het eerste contact zag 
ik de zakelijke synergie en mogelijkheden die opname in de Gantrex Group te bieden had. De verkoop 
van de onderneming was een moeilijke beslissing, want wij hebben een sterk bedrijf met een zeer 
professioneel team opgebouwd, met een gediversifieerd aanbod van producten en diensten voor alle 
soorten havenkranen, en hebben een trouw klantenbestand aan ons weten te binden in deze moeilijk 
te bereiken sector. We sluiten nu een fase af die het resultaat is van opofferingen, hard werken en 
doorzettingsvermogen, en we omarmen deze nieuwe toekomst met nog meer optimisme en 
enthousiasme om verder te groeien als onderdeel van deze geweldige organisatie.”  
 
Alberto Beraza, Vice President SW-Europe & Latin America van Gantrex, zegt: “Naast het verwachte 
potentieel van deze operatie is en blijft dit voor Gantrex in bepaalde opzichten een leerproces. De 
markten van beide ondernemingen lopen parallel, maar zijn niet identiek. Activiteiten als het 
ontwerpen of aanpassen van reserveonderdelen voor iedere individuele kraan zijn uitermate 
interessante diensten die makkelijk kunnen worden ingezet op de mondiale havenmarkt. Zoals gepland 
in "Gantrex 4.0", zijn er op het gebied van havenkranen de komende jaren bijzonder interessante 
nieuwe mogelijkheden.”  
 



 

 

Maarten Impens, CEO van de Gantrex Group, zegt: “Tijdens de besprekingen met Antonio en zijn team 
herkenden wij onmiddellijk een onderneming met dezelfde waarden als Gantrex op het gebied van 
kwaliteit, innovatie en bedrijfsethiek. Onze klanten in de havenindustrie vragen ons steeds vaker onze 
mechanische diensten uit te breiden in aanvulling op onze traditionele kraanoplossingen, en dankzij de 
integratie van ABS in de Gantrex Group kunnen wij klanten nu een completer dienstenpakket 
aanbieden. Dit is een mooie eerste stap in de uitrol van ons nieuwe strategische groeiplan en wij 
verheugen ons erop om samen met Antonio en zijn team het bedrijf verder te laten groeien.” 
 
Maarten Meijssen, partner bij Argos Wityu, zegt: “De overname van ABS door Gantrex is helemaal in 
lijn met de groepsstrategie, die is gericht op verdere uitbreiding van haar dienstenaanbod voor 
havenkranen. Dankzij hun overlappende klantenbestanden is dit een partnership dat Gantrex, ABS en 
hun klanten grote meerwaarde biedt.” 
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Over Argos Wityu 
argos.wityu.fund 
Argos Wityu is een zelfstandig Europees investeringsfonds dat de overdracht van bedrijven begeleidt. 
Het fonds heeft inmiddels meer dan 80 ondernemers begeleid en richt zijn investeringsstrategie op 
complexe transacties, met een voorkeur voor reorganisatie en groei en nauwe betrokkenheid bij de 
managementteams. Argos Wityu geeft de voorkeur aan meerderheidsdeelnames en kan per transactie 
10 tot 100 miljoen euro investeren. Argos Wityu heeft ruim een miljard euro in beheer, 30 jaar ervaring, 
en vestigingen in Brussel, Frankfurt, Genève, Luxemburg, Milaan en Parijs.  
 
Over Gantrex 
gantrex.com 
Gantrex is in 1971 opgericht. Het hoofdkantoor is gevestigd in België en de onderneming heeft 
regionale vestigingen in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Spanje, China, Singapore, India en de 



 

 

Verenigde Arabische Emiraten. Gantrex is wereldwijd marktleider op het gebied van productie, 
distributie, installatie en onderhoud van hoogkwalitatieve oplossingen voor kraanrails. De producten 
van de onderneming worden gebruikt in veel verschillende toepassingen en op uiteenlopende 
eindmarkten, waaronder havens, scheepswerven, staalfabrieken, aluminiumsmelterijen, 
spoorwegdepots en zware industrieën. De groep heeft een omzet van circa 90 miljoen euro en heeft 
wereldwijd ongeveer 350 medewerkers in 20 landen. In oktober 2015 is Gantrex overgenomen door 
Argos Wityu, een Europees investeringsfonds met vestigingen in Parijs, Milaan, Brussel, Frankfurt en 
Genève.  

 


