WILVO GROUP NEEMT GFM OVER.
Strategische overname
WILVO Group versterkt haar leidende en onderscheidende positie op de wereldwijde markt en kan
OEM’ers vanaf nu nog beter bedienen op het gebied
van complete samenstellingen. WILVO Group ziet GFM
als een topspeler op het gebied van CNC verspanen
en belangrijke toeleveranciers voor grote OEM’ers
in binnen- en buitenland. Beide bedrijven stellen de
mens altijd centraal en laten zich kenmerken door
gemoedelijkheid en een écht Brabants karakter. Ambitie
kent geen grenzen. GFM kan door de overname de
gewenste en noodzakelijke groei realiseren, waarmee
de continuïteit van het bedrijf voor de lange termijn is
gewaarborgd.
Achtergrond GFM
We zijn altijd uitgegaan van onze eigen -unieke- kracht;
hightech machines en het vakmanschap van onze mensen
Dit gecombineerd met een vooruitstrevend, maar tegelijk
gemoedelijk Kempisch karakter. Het betrekken van ons
nieuwe bedrijfspand, de herpositionering van ‘het merk’
GFM en onze nieuwe visuele corporate identity deden in
het recente verleden de rest. We hebben ons opgewerkt
tot een onmisbare schakel voor veel van onze klanten.
Groei staat sinds jaar en dag centraal en dat blijft zo.
Omdat het bij GFM past, máár ook omdat het nodig is.
Onze klanten vragen immers vandaag, morgen en in de
toekomst om groei. Wil GFM succesvol blijven, dan zullen
we hierin mee moeten gaan.

Aan het woord Jeroen verdonschot.
De focus bij GFM ligt -primair- altijd op groei,
samenwerking én resultaat. De afgelopen jaren hebben
we hier op ongekende wijze gestalte gegeven. In WILVO
Group heb ik een partij gevonden die een fantastisch
fundament vormt onder de verdere groei van GFM,
waarbij ik als Directeur een stap terug doe in het
belang van GFM. Dat klinkt veel zwaarder dan dat het in
werkelijkheid is. Verdere groei vormt voor mij persoonlijk
niet de uitdaging of prikkel om er écht opnieuw alles uit
te halen.
EN ZOALS EEN WIJS MAN (HENRY MILLER) OOIT ZEI;
“Zonder voortdurende groei en vooruitgang
hebben woorden als verbetering, prestaties en
succes geen enkele betekenis.”
Officieel ben ik per 1 september 2020 geen Directeur /
Eigenaar meer van GFM. Maar voorlopig blijf ik werkzaam
bij GFM.
De komende periode zullen wij iedereen die betrokken is
bij GFM blijven informeren over ontwikkelingen rondom
de overname.

Jeroen, Scheidend Directeur GFM
BUT STILL PART OF THE BEST PART

