PERSBERICHT

LOUYET GROUP RONDT UITGEBREIDE OVERNAME GINION GROUP AF.
De eind vorig jaar aangekondigde overname door Louyet Group van een deel
van de activiteiten van Ginion Group is afgerond en nog verder uitgebreid. Ook
McLaren Brussels, Rolls Royce Motor Cars Brussels en Pininfarina maken
voortaan deel uit van Louyet Group.
Brussel, 8 maart 2022 – Louyet Group is vanaf nu vertegenwoordigd in niet minder
dan 22 verkooppunten in Brussel en de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant,
Namen en Henegouwen, de bakermat van de groep. Het in november vorig jaar
aangekondigde akkoord voor de overname van de distributieactiviteiten rond
BMW, BMW Motorrad en MINI van Ginion Group, is nog uitgebreid met de
overname van de twee Britse merken - Rolls Royce en McLaren - die Ginion
verdeelde en Pininfarina.
Mobiliteitsgroep van formaat
Door de overname wordt de groep een grote speler in het Belgische automotive
landschap met meer dan 550 werknemers. Samen staan zij jaarlijks in voor de
verkoop van 8.500 nieuwe auto’s, 1.600 tweedehandswagens en 600 motorfietsen.
De focus van Louyet Group ligt op klantentevredenheid en het optimaal inspelen
op de veranderende mobiliteitsmarkt. Naast BMW en MINI zal ook Rolls Royce in
de nabije toekomst sterk inzetten op elektrificatie, waardoor het merk perfect past
in de strategie van de groep om ecologische, kwalitatieve en fiscaal interessante
producten aan te bieden. Eerder startte de Louyet Group al met de distributie van
de elektrische motorfietsen van het merk Zero, dat perfect complementair is met
het motorfietsgamma van BMW Motorrad. De inclusie van McLaren Brussels, en
het elektrische Pininfarina geeft dan weer blijk van de passie voor auto’s die
gedeeld wordt door iedereen binnen Louyet Group.

Focus op de toekomst
Louyet Group startte in 1959 in Charleroi, en groeide sinds de start van het nieuwe
millennium gestaag. De overname van de activiteiten van Ginion Group past in de
visie van de groep voor een verdere duurzame groei.
Laurent Louyet, CEO van Louyet Group: “De beste manier om op de toekomst te
anticiperen is ze te creëren, en dat is wat we doen met deze overname. De normen
en waarden van de beide structuren die nu deel uitmaken van de uitgebreide
Louyet Group zijn heel vergelijkbaar. De integratie verloopt dan ook erg vlot. Ik
wens uitdrukkelijk Stéphane Sertang te bedanken voor zijn vertrouwen en wij
werken met volle inzet verder aan wat hij en zijn team hebben opgebouwd.”
Louyet Group, dat is voortaan:
•

BMW Brussels, Charleroi, La Louvière, Mons, Sambreville, Sint-Pieters-Leeuw +
BMW Overijse*, Waterloo*, Waver*

•

MINI Charleroi, Mons, Sint-Pieters-Leeuw + MINI Brussels Store*, MINI Waterloo*,
MINI Wavre*

•

BMW Motorrad Brussels, Marcinelle + BMW Motorrad Waterloo*

•

Louyet Zero Motorcycles Brussels

•

McLaren Brussels*

•

Rolls Royce Motor Cars Brussels*

•

Pininfarina*
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* Eerder onderdeel van Ginion Group.

