
Span Groothandel overgenomen door Armosa 
 
GROU - Span Groothandel uit Grou bundelt vanaf 3 juni 2021 haar krachten met het Belgische 
bedrijf Armosa. Armosa ontwikkelt en produceert oplossingen voor ongediertebestrijding en  
-preventie. 
 

Span Groothandel kiest voor deze overname om verder te groeien onder de vleugels van een sterke, 
mondiale speler. Voor de negen personeelsleden heeft deze overname geen gevolgen. Ook blijft 
Span Groothandel gevestigd in Grou. Dankzij de bijkomende expertise en mogelijkheden vanuit 
Armosa, kan Span Groothandel nog gerichter adviseren en ondersteunen met doeltreffende 
oplossingen. De overname schept eveneens mogelijkheden voor marktuitbreiding in Zuid-Nederland 
en België.  
 

Agrarische markt vraagt vakkennis 
Daniël Span, directeur van Span Groothandel – ook voor de komende jaren - is verheugd met de 
overname: “Armosa deelt onze visie en hecht net als ons veel belang aan de kwaliteit van de 
producten en het advies dat er bij hoort. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze plek als 
vertrouwde leverancier van de vakhandel verzekeren en versterken. Met de slagkracht en 
marktkennis van Armosa kunnen we ons verder professionaliseren en nieuwe markten aanspreken. 
De agrarische markt vraagt immers alsmaar meer om geïntegreerde oplossingen. Met Armosa 
hebben we gekozen voor een partner die staat voor continuïteit, zowel voor onze klanten en 
leveranciers als voor onze eigen mensen.”  

Een totaaloplossing voor bioveiligheid 
Als mondiale expert ontwikkelt Armosa technische, duurzame oplossingen die de natuur in 
evenwicht houden wanneer daar hulp voor nodig is. De activiteiten strekken zich uit van België, 
Nederland, Frankrijk en Spanje tot in Turkije, Mexico en Australië. Armosa heeft momenteel 
wereldwijd meer dan 800 registraties voor producten, telkens afgestemd op de lokale behoeften.   
 

Voor Vincent Samain, CEO van Armosa, is de overname een logische volgende stap in de 
groeistrategie die het bedrijf sinds een aantal jaren heeft ingezet: “Wij willen onze leiderspositie als 
ontwikkelaar van totaaloplossingen versterken. Onze producten beschermen onze voeding, 
voorkomen ziektes, verhinderen plagen en verzekeren zo de gezondheid van mens en dier. Door 
trends als mondialisering en opwarming van de aarde zien we nieuwe uitdagingen ontstaan. Via onze 
divisies Pestcontrol Operator, Home & Garden, Agro en Veehouderij werken we daarom aan 
oplossingen die goed zijn voor de natuur, voor onszelf en voor toekomstige generaties. Dat vraagt 
om een holistische aanpak, want op het vlak van bioveiligheid zijn er naast ongediertebestrijding en 
preventie nog andere voorname aspecten. Diergezondheid om er één te noemen, iets waar de 
mensen van Span Groothandel heel wat ervaring in hebben. Kennis die ook ons R&D team van pas zal 
komen.” 
 

Einde Persbericht 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Daniël Span, directeur Span Groothandel 
tel. 06-53109719 of d.span@spangroothandel.nl 
 

Bedrijfsinformatie: 
Armosa: https://vimeo.com/user119203951 
Span Groothandel: https://youtu.be/B3lLCB8RejE 
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