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FilSpec kondigt de lancering aan van zijn commerciële activiteiten in Europa
met hoogwaardigheidsbekleders uit Canada en Quebec
Het bedrijf FilSpec uit Sherbrooke breidt zijn aanwezigheid in Europa uit met de opening van zijn
eerste afdeling op het oude continent, in België. De voorzitter van de raad van bestuur en oprichter
van het bedrijf, de heer Ronald Audet, kondigde dit nieuws vandaag aan in het kader van een
netwerkevenement, georganiseerd door de Kamer van Koophandel Canada-België-Luxemburg.
SHERBROOKE, 11 april 2019 - Na de opening van haar kantoren die afgelopen december werd
aangekondigd met de minister van Internationale Betrekkingen en Francophonie, Nadine Girault,
lanceerde filiaal Quebec, een wereldleider in de productie van hoogwaardige textielgarens, haar
commerciële activiteiten in Europa met de Canadese ambassadeur in België en Luxemburg en
de directeur van Bilaterale Zaken en Public Affairs van de Quebec Delegation in Brussel, Olivier
Nicoloff en Grégoire Diamant, tijdens een netwerkevenement in het Museum over Leie en Vlas
(Texture Museum), vandaag.
Als de op 28 na grootste kmo in Quebec, zal FilSpec zich met het Belgische filiaal verder
commercieel kunnen ontwikkelen binnen de Europese markt. Negentig percent van het volume van
FilSpec is gevestigd in het buitenland en het nieuwe filiaal in België wordt zo toegevoegd aan de
internationale kantoren en productievestigingen van het bedrijf. Deze zijn gesitueerd in de
Verenigde Staten, Mexico en El Salvador.
Eric Perlinger, de voorzitter van het bedrijf, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de
internationale markten van FilSpec en verklaarde vol trots: “Dankzij onze nieuwe afdeling in België,
zet FilSpec zijn expertise in op verschillende nieuwe markten en kan het zich verder ontwikkelen
op internationaal vlak. Bovendien behouden we ons hoofdkantoor in Sherbrooke, Quebec, en ik
hoop dat we andere bedrijven in Quebec kunnen inspireren de internationale markten te veroveren.
We kijken vol vertrouwen naar de toekomst, want binnen twee jaar zullen er ook vestigingen van
FilSpec komen in Colombia, Turkije en Japan en tegelijkertijd blijven we duurzame
samenwerkingsverbanden behouden met de lokale spelers”.
De heer Olivier Nicoloff, de Canadese ambassadeur in België en Luxemburg, was op het
evenement aanwezig en toonde zich verheugd over het feit dat FilSpec zijn expertise in Europa
gaat inzetten.
“Terwijl de ondernemers in Canada blijven innoveren door geavanceerde producten, technologieën
en diensten te ontwikkelen, staat de Trade Commissioner Service altijd klaar om hun inspanningen
op internationaal vlak te ondersteunen. Ik ben blij om te zien dat FilSpec zich nu op Europa richt
met zijn nieuwe afdeling in België, een land dat met zijn logistieke infrastructuur van wereldklasse,
zijn jarenlange knowhow op het vlak van productie en zijn rijke traditie van openheid, een ideale
partner is voor Canada.”

De heer Michel Audet, algemeen afgevaardigde van Quebec in Brussel, verheugde zich erover dat
de bilaterale economische relatie tussen België en Quebec wordt versterkt door de aanwezigheid
van FilSpec in België. Hij benadrukte de samenwerkingsintegratie van FilSpec op de Belgische
markt.
“Wij zijn er trots op dat wij het netwerk van delegaties van Quebec ter beschikking kunnen stellen
aan innovatieve ondernemingen als FilSpec. Dit bedrijf wordt een voorbeeld van succes door zich
op de internationale markten te ontwikkelen. Hun samenwerking met België bevestigt de kwaliteit
van hun hoogwaardig textielaanbod en hun vermogen om zich aan te passen aan de specifieke
behoeften van de Europese markt”, zo benadrukte de heer Audet.
Aanwezig bij de opening van de Europese kantoren van het bedrijf afgelopen december,
benadrukte de minister van Internationale Relaties en Francophonie, Nadine Girault, het succes
van het bedrijf.
Ik was verheugd om afgelopen december te mogen deelnemen aan de opening van het
Europese filiaal van het Quebecse bedrijf FilSpec. De lancering van de zakelijke activiteiten van
vandaag is een voorbeeld van succes en ambitie: het bedrijf blijft zich uitbreiden op de
internationale markten. Als minister van Internationale Betrekkingen en van de francofonie ben ik
trots op deze Quebecse bedrijven die niet bang zijn om te innoveren en het doel blijven nastreven
om buitenlandse markten te veroveren", aldus Nadine Girault, Minister van Internationale
Betrekkingen en van de francofonie van Quebec.
De voorzitter van de raad van bestuur van de Canada-België-Luxemburgse Kamer van Koophandel
(CanCham Belux), de heer JP Tanghe, deelde zijn trots over het feit dat België de Europese
bedrijfsactiviteiten van het bedrijf mag verwelkomen.
“CanCham BeLux, afkorting voor Kamer van Koophandel Canada – België – Luxemburg, is er
trots op Filspec te kunnen helpen in het versterken van zijn aanwezigheid in Europa door het
opzetten van activiteiten in België. CanCham BeLux kijkt ernaar uit Canadese bedrijven te blijven
steunen in hun initiatieven om winstgevende investeringen en partnerships op te zetten in België
en Luxemburg”, verklaarde Mr. Tanghe.
Tijdens de aankondiging wees Vice President voor verkoop en marketing van FilSpec, Dominique
Quintal, op het belang van de aandacht voor innovatie en circulaire economie die geïntegreerd is
in een milieuvriendelijk ecosysteem met als doel de textielindustrie duurzaam en positief te
transformeren in de verschillende regio’s van de wereld. Zo bracht hij terug de waarden van
duurzaamheid van het bedrijf naar voor, dat bijvoorbeeld ook zakentassen heeft geproduceerd in
samenwerking met het bedrijf Teenah, een start-up voor Syrische vluchtelingenvrouwen voor de
fabricage van herbruikbare katoenen tassen.
De afgelopen jaren heeft Filspec een revolutie teweeggebracht in de textielwereld door een
innovatieve en actuele visie te plaatsen tegenover een meer traditionele economische sector die
de laatste tijd kampt met instabiliteit.
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Over FilSpec
FilSpec past zich al bijna 65 jaar aan aan de veranderingen en omschakelingen in de
textielindustrie in Noord-Amerika. Vanuit twee fabrieken produceert Filspec een breed scala aan
technische textielgarens voor fabrikanten in verschillende sectoren, meer bepaald in de militaire,
medische, industriële en sportsector en in de sector van intelligent textiel. Het bedrijf is gevestigd
in Sherbrooke en is de op 28 na grootste kmo van Quebec. Als wereldleider in de productie van
hoogwaardige technische textielgarens, exporteert het bedrijf nu 90% van zijn productie naar
Latijns-Amerika, Europa en Azië. FilSpec heeft meer dan 300 werknemers, waarvan meer dan de
helft nog steeds in de Sherbrooke-fabriek werkt. De omzet van het bedrijf bedraagt vandaag de
dag vijftig miljoen dollar. Tegen 2020 wil FilSpec afdelingen openen in Turkije (2019), Colombia
(2020) en Japan (2020).
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