PERSMEDEDELING

Helkon is de nieuwe eigenaar van 6X International België
Helkon verbreedt met deze overname de jarenlange ervaring in het leveren van
diensten in glasvezelnetwerken door NetTech met het leveren van goederen in
dezelfde high-tech branche.
___________________________________________________________________________
NetTech en 6X International hebben een hooggewaardeerde expertise in telecommunicatie en doen
hierbij beroep op de specifieke kennis bij hun trouwe medewerkers. Ze bieden, elk in hun eigen
specifiek aanbod, oplossingen aan in de niche High-end complexe glasvezel engineering en installatie
activiteiten.
Bij de bedrijven, die quasi gelijktijdig werden opgericht in 1991, staan kwaliteit en partnership
centraal.
Dit resulteert in langdurige en solide samenwerkingen met gerenommeerde nationale en
internationale kwaliteitsproducenten en dienstenleveranciers.
De uitwisseling van expertise tussen beide bedrijven zal de klanten en leveranciers een nog sterker
aanbod kunnen geven bij glasvezeloplossingen.
Zowel NetTech als 6X International zullen zich in de toekomst, binnen hun eigen markten, verder
zelfstandig blijven focussen op de specifieke noden van hun klanten.
De combinatie van beide vennootschappen in Helkon sluit perfect aan binnen de bedrijfsstrategie en planning.

NetTech BV (de onderliggende exploitatievennootschap van Helkon ),is een familiebedrijf
gespecialiseerd in de studie en constructie van data- en telecomnetwerken.
Het bedrijf werd opgericht in 1991 door Ing. Antoine Helon. Zijn levenswerk wordt verder gezet door
zijn kinderen Ann-Sophie en Charles-Thibault.
De ervaring van NetTech op het gebied van deze high-end technieken en de permanente innovatie
en kwaliteitscontrole op het materiaal en de service, resulteren in succesvolle en langdurige

samenwerkingsakkoorden met gerenommeerde bedrijven en organisaties zoals Elia, BT, Jan De
Nul,..
Het feit dat vele medewerkers, sinds de oprichting bij NetTech in dienst zijn, toont hun passie en
betrokkenheid. Ze zijn pas tevreden als alles in de perfectie is uitgevoerd.
6X International BV, opgericht in 1991 door Walter Van Staeyen, is een top3 distributeur actief in
de Belgische tele- en datacom markt, gespecialiseerd in het leveren van passieve glasvezel
componenten, installatiematerialen, testapparatuur en totaaloplossingen benodigd bij de uitrol van
glasvezelnetwerken
Het team van 6X International BV bouwde door de jaren heen ongeëvenaarde kennis op bij het
aanbevelen en leveren van glasvezelcomponenten en totaaloplossingen aan installatiebedrijven,
systeemintegratoren, TelCo operatoren en datacenters,..
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