Helmond, 23 april 2013

Opening nieuwbouw AAE
Met ruim 2500 gasten stond AAE te Helmond het afgelopen weekend stil bij de realisatie van
de nieuwbouw. Vrijdag 19 april jl. vond er een officiële opening plaats door Wim van der
Leegte, president-directeur van de VDL -groep, en Elly Blanksma, burgemeester van
Helmond, onder leiding van cabaretière Karin Bruers. Hierbij waren naast het voltallige
personeel, ruim 300 genodigden, bestaande uit o.a. branchegenoten, leveranciers uit de
regio en klanten uit binnen- en buitenland, aanwezig. Aansluitend was er zaterdag 20 april jl.
een open dag, waarbij ruim 2000 genodigden ondergedompeld zijn in de wereld van de
Hightech.
De AAE groep is actief op het gebied van de mechatronica en machinebouw en concentreert
haar activiteiten op een 4-tal markten: Fijnmechanische onderdelen, Proto- en Seriebouw,
Montage en Bedrukkingsmachines (Grauel) en Speciaal machines. Het bedrijf is sinds de
oprichting in 1976 gevestigd in Helmond. Sinds 1995 maken de zusterbedrijven Grauel GmbH
te Berlijn en Grauel International BV te Helmond deel uit van de AAE-groep.
Het uit 1992 daterende pand aan de Grasbeemd in Helmond was duidelijk te klein
geworden. AAE is gestaag gegroeid, duidelijk op te maken uit de groei van het
personeelsbestand, dit nam in de afgelopen periode toe van 65 tot de ruim 170 mensen van
vandaag. Aangezien er op de huidige locatie voldoende grond beschikbaar was en er geen
andere aanleiding was om te verhuizen, is er gekozen voor ingrijpende interne aanpassingen
en een significante uitbreiding naar ruim 10.000 m2.
Met deze uitbreiding is AAE klaar voor de toekomst en kan hierbij maximaal profileren
binnen de Hightech industrie in de regio. De separate Business Units binnen de AAE-Groep
hebben elk een eigen plek in het pand gekregen, waarbij de samenhang niet te kort is
gedaan. De voor de business units gezamenlijk opgestelde afdelingen zijn ondergebracht in
de bestaande bouw, die compleet opnieuw is ingericht. Als blikvanger staat er nu de speciaal
ontworpen bedrijfskantine/ conferentieruimte, compleet met unieke glasfaçade.

