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Ontex opent fabriek in de Verenigde Staten
•
•

Nieuwe fabriek beantwoordt aan groeiende consumentenvraag. Ongeveer de helft van de Amerikaanse
bevolking woont op minder dan 1.000 kilometer afstand
De fabriek is de tweede grote investering van Ontex in de staat North Carolina in 2 jaar tijd

Aalst, België, 13 juli 2022 - Vandaag heeft Ontex Group NV (Euronext: Ontex), een toonaangevende
internationale leverancier van persoonlijke verzorgingsproducten zoals babybroekjes, luiers voor volwassenen
en producten voor vrouwelijke hygiëne, een nieuwe fabriek geopend in Stokesdale, een deel van Rockingham
County in de Amerikaanse staat North Carolina. De nieuwe fabriek telt momenteel bijna 100 werknemers en
vervaardigt babyluiers voor retailers en lifestyle-merken. Het is de bedoeling dat de nieuwe fabriek de productie
en het personeelsbestand uitbreidt en ook andere productcategorieën gaat produceren. De fabriek in
Stokesdale vormt een aanvulling op de productie van Ontex in Tijuana, Mexico, die de groeiende markt van
retailermerken en lifestylemerken in Noord-Amerika bevoorraadt.
Esther Berrozpe, CEO van Ontex, verklaart: "We zijn er trots op te investeren in lokale productie binnen de
Verenigde Staten om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van miljoenen Noord-Amerikanen naar onze
essentiële hygiëneproducten. Deze investering maakt het ons nu mogelijk om te produceren en te leveren aan
beide kusten van Noord-Amerika; een belangrijke markt waar we aanzienlijke mogelijkheden zien om te groeien
en ons bedrijf te ontwikkelen."
Gouverneur Roy Cooper van Noord-Carolina: "Toen Ontex productie die vroeger buiten de VS werd gedaan,
terug naar Amerika wilde halen, kwamen ze hierheen en namen ze werknemers uit Noord-Carolina in dienst. Nu
we veel moeite doen om de inflatie de kop in te drukken, juich ik de investering van Ontex in onze staat toe, die
goed gebruik maakt van de toplocatie van North Carolina aan de oostkust en die zal helpen de verzendtijden te
verkorten en de kosten voor consumenten te verlagen. Dat is nog een reden waarom North Carolina voor
bedrijven een geweldige plaats is om te groeien.”
Kevin Berger, raadsvoorzitter van Rockingham County, verklaart: "Rockingham County steunt met veel trots de
uitbreiding van Ontex. De fabriek komt tegemoet aan de noden van mensen binnen en buiten de VS en schept
heel wat werkgelegenheid. We zijn verheugd over de officiële opening van de fabriek en kijken ernaar uit om het
succes van Ontex nog vele jaren te ondersteunen."
Bij de beslissing van Ontex om de nieuwe fabriek in Stokesdale te vestigen speelden factoren mee zoals de
strategische ligging van Rockingham County, de kwaliteit van de arbeidskrachten en de overheids- en lokale
stimulansen. Ontex investeerde voor het eerst in Rockingham County in 2020, toen de groep met hoofdzetel in
Aalst een bedrijf van dameshygiëneproducten in Reidsville overnam van Albaad Massout Yitshak Ltd. Die
productie werd aangevuld met leveringen uit Europese fabrieken en een fabriek in Tijuana, Mexico, die Ontex in
2016 verwierf.
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Over Ontex
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, met een grote
expertise in babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. De innovatieve producten van Ontex
worden verdeeld in meer dan 110 landen via toonaangevende retailermerken, lifestyle merken en eigen merken
van de Ontex groep. Wereldwijd werken er ongeveer 9.000 mensen voor Ontex in 21 landen. Het hoofdkantoor
is gevestigd in Aalst, België. De aandelen van Ontex zijn genoteerd op Euronext Brussel en Ontex maakt deel uit
van de Bel Mid®. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, kan u terecht op ontex.com of Ontex volgen
op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube.
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