
 

 

Persbericht 
 

Additive Industries Winnaar FD Nieuwe Kampioenen 2017  
Jury unaniem over potentie industriële 3D metaalprinterbouwer 

 

Amsterdam/Eindhoven – Zojuist heeft het Financieele Dagblad bekend gemaakt dat de jury van de 

Nieuwe Kampioenen 2017 Additive Industries unaniem tot winnaar heeft uitgekozen. De jury, 

bestaande uit Jan Hommen, Eva Gladek, Justin Jansen en Robert Verwaayen, ging dit jaar voor de 

derde maal op zoek naar Nieuwe Kampioenen. Dit zijn snel groeiende jonge ondernemingen met 

baanbrekende producten of diensten voor wie Nederland te klein is. Succesvolle ondernemingen die 

hun nek durven uit te steken, ambitie hebben om met innovatieve technologieën nieuwe 

bedrijfstakken veroveren en op Nederlandse bodem ontstaan zijn. Additive Industries was na een 

strenge selectie doorgedrongen tot de acht finalisten en is nu tot winnaar uitgeroepen. ‘Wij zijn 

ongelooflijk trots op deze prijs. Het is een erkenning van onze industriële 3D metaalprintsystemen 

die inmiddels bij toonaangevende bedrijven als Airbus, GKN en BMW hoogwaardige onderdelen 

produceren’, aldus Daan A.J. Kersten, CEO van Additive Industries. ‘We zien het bovendien als een 

groot compliment aan het team van medewerkers, financiers, toeleveranciers en klanten. Zij die 

dagelijks samenwerken op de Eindhovense ‘open’ manier om deze technologie verder te brengen en 

door te ontwikkelen tot de industrie-standaard voor 3D serieproductie’, vullen mede-directeuren 

Jonas Wintermans en Mark Vaes aan. 

<Einde persbericht> 

Foto’s en renderingen van het MetalFAB1 systeem zijn te vinden op de Press pagina van de 

www.additiveindustries.com website. 
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Over Additive Industries 

Additive Industries werkt gedreven aan het industrialiseren van 3D metaalprinten van functionele 

onderdelen voor hoogwaardige toepassingen en veeleisende markten. Zij doet dit met een modulair 

3D metaalprint systeem, MetalFAB1, en een naadloos geïntegreerd informatie systeem, Additive 

World Platform. Met substantieel hogere reproduceerbaarheid, productiviteit en flexibiliteit 

herdefinieert Additive Industries de business case voor serieproductie van additief geproduceerde 

producten in lucht- en ruimtevaart, automotive, medische technologie en high-tech equipment. 

 


