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Delft – Heden nabeurs is de overname van de aandelen in het kapitaal van B.V.
Koninklijke Van Kempen & Begeer (“VKB”) door N.V. Koninklijke Delftsch
Aardewerkfabriek “De Porceleyne Fles Anno 1653”, voorheen Joost Thooft &
Labouchere (Royal Delft) van Corpeq B.V. geëffectueerd. Onder verwijzing naar de
getekende koopovereenkomst (zie persbericht dd. 31-07-2008) en afronding van de
aandelenuitgifte (zie persbericht dd. 23-09-2008), heeft heden overdracht van de
aandelen van VKB plaatsgevonden.
Over Royal Delft
Royal Delft is de toonaangevende producent van het authentieke Delfts blauw
sieraardewerk en speciale keramische producten. De onderneming is niet alleen
actief als kenniscentrum voor keramiek, maar ontvangt ook jaarlijks ruim 150.000
bezoekers vanuit de hele wereld die het ambachtelijke productieproces van Delfts
aardewerk komen bezichtigen. Begin 2008 heeft Royal Delft de kristalproducent
Royal Leerdam Crystal overgenomen.
Over Royal Leerdam Crystal
Royal Leerdam Crystal produceert een breed scala aan kristallen gebruiks- en
siervoorwerpen, welke ambachtelijk worden vervaardigd. Al vanaf het begin van de
twintigste eeuw trekt de fabriek kunstenaars aan om een esthetisch verantwoord
assortiment gebruiks- en sierglas op de markt te brengen. De reputatie van Leerdam
is gevestigd door beroemde glasontwerpers als Berlage, De Bazel, Lebeau, Lanooy,
A.D. Copier en Meydam. Naast huisontwerper Siem van der Marel is sinds enkele
jaren een wisselende groep van (jonge) vormgevers en kunstenaars aan de fabriek
verbonden, die mede de uitstraling van Royal Leerdam Crystal bepalen.
Over Koninklijke Van Kempen & Begeer
Het sinds 1789 bestaande VKB is houdster van de merken Keltum (bestek en
tafelaccessoires), Gero (bestek, pannen en keukenhulpen), BK (pannen en
keukenhulpen), Q-Linair (pannen en keukenhulpen) en Royal VKB (design pannen en
keukenhulpen). De ruim 200 jaar ervaring van het bedrijf is terug te vinden in het
traditionele vakmanschap gecombineerd met de modernste technieken waarmee
bestek, pannen, tafelaccessoires en keukenhulpen geproduceerd en op de markt
gebracht worden.
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