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10 miljoen euro voor internationale groei
Additive Industries
Additive Industries, de Eindhovense fabrikant van industriële 3D
metaalprinters, heeft een lening van 10 miljoen euro afgesloten met BOM
Brabant Ventures en grootaandeelhouder Highlands Beheer om de groei
naar een wereldwijde top 3 positie te versnellen.
Lees meer >

Foreign Investments

Weer meer buitenlandse bedrijven naar Brabant in
2018
Ook in 2018 wist de BOM meer buitenlandse bedrijven om zich in de
provincie te vestigen of er uit te breiden. BOM Foreign Investments
ondersteunde 41 buitenlandse bedrijven, die in totaal €306 miljoen in
Brabant investeerden, en zorgden voor 1.019 nieuwe directe banen.

Lees meer >

Renewable Energy

Duurzaam Breepark installeert 3.648 zonnepanelen
Breepark zet in samenwerking met BOM Renewable Energy een grote
stap in de verduurzaming van haar evenementencomplex. Op 13 februari
werd het laatste zonnepaneel van de zonnestroominstallatie
geïnstalleerd. De zonnepanelen zijn bevestigd op het dak van het
complex, waar ze bijdragen aan duurzame stroomvoorziening en een
forse CO2 reductie.
Lees meer >

Foreign Investments

International

Brabant en Missouri gaan samenwerken in Agrifood
Begin februari bezocht een uitgebreide delegatie uit de regio St. Louis
(Missouri, USA) de provincie Noord-Brabant om kennis te maken met
onze regio op het gebied van agrifood en agritechnologie. Een mix van
relevante agrifood bedrijven en kennisinstellingen in Brabant
presenteerden zich, kennis over de sectoren werd uitgewisseld en
de mogelijkheden tot samenwerking werden verkend.
Lees meer >

Renewable Energy

Breda start offensief voor energietransitie
Vijf partijen, waaronder de gemeente Breda en BOM Renewable Energy,
hebben de Green Deal Energietransitie Bedrijventerreinen Breda
ondertekend. Het collectief gaat de komende drie jaar aan de slag om de
energietransitie op bedrijventerreinen in Breda te versnellen.
Lees meer >

International

Eerste hulp bij Brexit
We hebben de belangrijkste tips en tricks over de Brexit
voor je verzameld.
Lees meer >
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