
 
 
 

 

PERSBERICHT 

UNITED CAPS plant bouw van nieuwe fabriek in Alençon 
om haar ‘Close to You’-strategie verder te ontwikkelen 

UNITED CAPS, een internationale producent van doppen en 
sluitingen, zal in Normandië, Frankrijk, een nieuwe fabriek bouwen 
ter versterking van de acht bestaande fabrieken in Europa en de 
twee toekomstige uitbreidingen in Maleisië en het Verenigd 
Koninkrijk 

Wiltz, Luxemburg, 15 oktober 2018 – UNITED CAPS maakt bekend dat het in het 
bedrijvenpark Valframbert in Alençon, Frankrijk, de bouw van een nieuwe fabriek plant 
in het kader van haar ‘Close to You’-strategie. UNITED CAPS is momenteel in 
onderhandelingen met de Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), de intercommunale 
van Alençon, en Orne Développement, de ontwikkelingsdienst van de 
departementsraad van het Franse departement Orne, over de aankoop van een stuk 
grond van 25.000 vierkante meter. Hier zal het bedrijf een fabriek optrekken die in een 
eerste bouwfase 4.000 vierkante meter zal beslaan en specifiek voor deze doeleinden 
ontworpen is. Dit project vertegenwoordigt een investering van € 12 miljoen. Verwacht 
wordt dat de fabriek binnen twee jaar vijftien personeelsleden in dienst zal hebben. 

“Het bedrijvenpark Valframbert is een ideale locatie voor ons”, zegt Benoît Henckes, CEO 
van UNITED CAPS. “Net zoals bij onze nieuwe fabrieken in Maleisië en het Verenigd 
Koninkrijk willen we ons met onze ‘Close to You’-strategie zo dicht mogelijk bij de klanten 
vestigen. Onze keuze voor Alençon als locatie voor een nieuwe fabriek is vooral ingegeven 
door de nabijheid bij klanten. Op deze manier zullen zij gemakkelijk toegang hebben tot ons 
volledige portfolio en ook voordeel halen uit ons nabijgelegen R&D-centrum in Messia (Jura, 
Frankrijk). We zijn ook enthousiast over de aanwezigheid van het Institut Supérieur de 
Plasturgie d’Alençon (ISPA) in de buurt, een bron van hoogopgeleid personeel door het 
specifieke opleidingsaanbod in kunststoffen.” 

De beslissing van UNITED CAPS is door de Communauté Urbaine d’Alençon, Orne 
Développement en het Agence de Développement pour la Normandie, het regionale 
agentschap voor economische ontwikkeling in Normandië, zeer positief onthaald. Het is 
volgens hen een interessant project dat nieuwe banen in de regio zal creëren en tegelijkertijd 
carrièrekansen biedt aan afgestudeerden van het Institut Supérieur de Plasturgie d’Alençon.  

Meer informatie over producten en diensten van UNITED CAPS is beschikbaar op 
www.unitedcaps.com. 
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Foto: 
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Messia was de eerste Franse fabriek in de geschiedenis van UNITED CAPS. 
Nu is er behoefte aan een tweede filiaal om tegemoet te komen aan de groeiende vraag 
vanuit de markt. 

 

OVER UNITED CAPS 

UNITED CAPS is wereldwijd een referentie in de industrie voor het ontwerpen en produceren 
van kwalitatief hoogstaande plastiek doppen en sluitingen. Dankzij uitgebreide 
innovatiemogelijkheden en een breed portfolio van geavanceerde standaard- en op maat 
gemaakte oplossingen is UNITED CAPS een voorkeurspartner van de toonaangevende 
bedrijven in de wereld. Het ondersteunt de waardeketen van haar klanten door 
productintegriteit te waarborgen, veiligheid en gezondheid van de consument te verzekeren 
en zo uiteindelijk de reputatie van het merk te beschermen. UNITED CAPS is een zeer 
dynamische en flexibele familiale groep die end-to-end oplossingen aanbiedt voor een breed 
scala van toepassingen en markten over de hele wereld. Het bedrijf, met hoofdkantoor in 
Luxemburg, heeft productievestigingen in België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, 
Luxemburg en Spanje. Met meer dan 500 medewerkers draait UNITED CAPS een omzet 
van 137 miljoen euro (per eind 2017). 

www.unitedcaps.com 
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OVER DE COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON (CUA) 

De Communauté Urbaine d’Alençon (CUA), de intercommunale van Alençon, is een Franse 
administratieve structuur die in januari 2017 uit 34 steden bestond, verdeeld over twee 
Franse departementen. Deze had op dat moment een werkgelegenheidspool van 
80.000 mensen en een handelsgebied van 150.000 inwoners. 

Alençon, een stad van ruim 28.000 inwoners in het hart van de regio, is de hoofdzetel van de 
gelijknamige prefectuur en van een aantal administratieve diensten van het Franse 
departement Orne. Alençon heeft een dynamische arbeidsmarkt. De CUA werkt aan de 
economische ontwikkeling van de regio met een rijk lokaal erfgoed en is ideaal gelegen op 
de kruising van de Franse departementen Orne en Sarthe en de regio’s Normandië en Pays 
de la Loire. Op nationaal niveau is het strategisch gelegen op de kruising van de routes 
Calais naar Bayonne en Parijs naar Bretagne.  

De Communauté Urbaine d’Alençon heeft een speciale dienst voor economische 
ontwikkeling, Mission Développement Economique (MDE), die nauw samenwerkt met de 
Service d’Autorisation d’Urbanisme, de dienst voor stedenbouwkundige vergunningen. Er is 
ook samenwerking met economische partners zoals het Agence de Développement pour la 
Normandie, het regionale agentschap voor economische ontwikkeling in Normandië, en 
werkgelegenheids- en opleidingspartners om de implementatie van projecten te faciliteren. 

 

OVER ORNE DÉVELOPPEMENT 

Orne Développement is een dienst van de departementsraad van het Franse departement 
Orne ter ondersteuning van het bedrijfsleven. Van businessplanning tot 
financieringsoplossingen, verhuis en promotie: de dienst werkt samen met stakeholders en 
gemeenschappen als all-round consultentiebureau voor bedrijven. Orne Développement 
brengt als tussenpersoon stakeholders op het juiste moment met de juiste mensen in 
contact. De dienst trekt ook nieuwe bedrijven aan naar de Orneregio dankzij de 
samenwerking met het bedrijf Regional Partner om investeringsprojecten te vinden.  

 

OVER HET AGENCE DE DÉVELOPPEMENT POUR LA NORMANDIE 

Het Agence de Développement pour la Normandie is het regionale agentschap voor 
economische ontwikkeling in Normandië. Het werd opgericht in april 2016. In nauwe 
samenwerking met de belangrijkste actoren voor economische ontwikkeling helpt het lokale 
en buitenlandse bedrijven om activiteiten in Normandië op te zetten en hun bedrijfspotentieel 
te ontwikkelen. Dit dankzij aangepaste diensten die beantwoorden aan de specifieke 
behoeften van bedrijven. 


