
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste partner, 

 

Het voorbije jaar zijn Aurubis en Metallo sneller naar elkaar toe gegroeid dan aanvankelijk verwacht. We 

hebben samen al heel wat bereikt en daar mogen we trots op zijn. Dat alles gebeurde volgens het 

principe om het beste van twee werelden, Metallo en Aurubis, te behouden. 

Onze positie als betrouwbare leverancier van een brede portefeuille met recyclingoplossingen maakt van 

Aurubis een belangrijke speler in de circulaire economie. We versterken de recyclingindustrie in de 

Europese Unie en daarbuiten, als een verenigde wereldspeler. We engageren ons bij Aurubis om 

voortdurend meerwaarde te leveren met een kleinere ecologische voetafdruk. 

Om de volgende stappen in onze groei te ondersteunen en de positie van Aurubis als 's werelds meest 

duurzame geïntegreerde smelternetwerk te behouden en uit te breiden, is het nu het juiste moment om 

de Aurubis naam op alle sites wereldwijd aan te nemen. Met dezelfde naam en hetzelfde logo en huisstijl 

tonen we duidelijk dat wij één Aurubis team zijn, één grote Aurubis familie. 

In het licht daarvan delen we jou graag mee dat drie van onze sites vanaf vandaag, 1 december 2021, 

een nieuwe naam hebben: de vroegere Metallo vestigingen in Beerse (België) en Berango (Spanje) en de 

site in Olen (België). 

 

• ‘Metallo Belgium nv’ wordt omgedoopt tot ‘Aurubis Beerse nv’. 

• ‘Aurubis Belgium nv’ wordt omgedoopt tot ‘Aurubis Olen nv’. 

• ‘Metallo Spain S.L.U.’ wordt omgedoopt tot ‘Aurubis Berango S.L.U.’ 

 

De site in Olen behoudt haar logo en huisstijl, maar wijzigt van bedrijfsnaam om mogelijke verwarring 

tussen de twee Belgische sites te vermijden. 

 

Wat betekent dit voor jou?  

We vragen je om je systeem zo snel mogelijk aan te passen zodat alle administratie correct en soepel 

blijft verlopen. Wij verzoeken je ook om deze kennisgeving te bezorgen aan andere betrokken collega’s of 

diensten binnen je bedrijf. 

De wijziging betreft alleen de bedrijfsnaam; alle andere contactgegevens en gegevens zoals adres, BTW 

nummer en ondernemingsnummer blijven ongewijzigd. De naamswijziging staat los van verdere 

organisatorische wijzigingen en zal geen invloed hebben op je dagelijkse business met ons. Ook de 

bedrijfsprocessen en jouw contacten bij Aurubis blijven dezelfde. Aan het eind van dit bericht vindt u een 

overzicht. 
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Wij kijken alvast uit naar onze verdere samenwerking! 

 

Heb je vragen hierover? Aarzel dan niet & richt je tot je vaste Aurubis contactpersoon in Beerse. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Dirk Vandenberghe 

Managing Director Aurubis Beerse nv 

   

 

 

 

 

 

Old company information 
Company information as of December 1, 

2021 

Aurubis Belgium nv 

Watertorenstraat 35 

2250 Olen, Belgium 

VAT BE 0873.533.993 

Company registration number: 

RPR Antwerpen-division 

Turnhout  0873.533.993 

Aurubis Olen nv 

Watertorenstraat 35 

2250 Olen, Belgium 

VAT BE 0873.533.993 

Company registration number: 

RPR Antwerpen-division Turnhout 0873.533.993 

Metallo Belgium nv 

Nieuwe Dreef 33 

2340 Beerse, Belgium 

VAT BE 0403 075 580 

Company registration number: 

RPR Antwerpen-division 

Turnhout   0403.075.580 

Aurubis Beerse nv 

Nieuwe Dreef 33 

2340 Beerse, Belgium 

VAT BE 0403 075 580 

Company registration number: 

RPR Antwerpen-division Turnhout   0403.075.580 

Metallo Spain S.L.U. 

Arana Bidea 20  

48640 Berango, Bizkaia, Spain 

VAT ES B48483465 

Company registration number: 

Bizkaia N.I.F. B-48 483465 

Aurubis Berango S.L.U. 

Arana Bidea 20  

48640 Berango, Bizkaia, Spain 

VAT ES B48483465 

Company registration number: 

Bizkaia N.I.F. B-48 483465 

 


