Mechelen & Dammam, May 3rd 2021
Press release:
__________________________________________________________________________________
The listed Saudi industrial group EIC (“Electrical Industries Company”) confirms that a purchase agreement has
been signed on Thursday April 15th, 2021 for the acquisition of the assets, such as machines, inventory and
technology of CG Power System Belgium NV and CG Holdings Belgium NV, both in Mechelen. Meanwhile all
conditions for the closing of this agreement have been met.
The EIC Group, based in Dammam - Saudi Arabia, has several factories of transformers and electrical equipment
and had technical and commercial cooperation agreements for several decades with the CG sites in Belgium for
the exchange of technology related to transformers.
The CEO and managing director of EIC Group, Mr. Tariq Al Tahini commented: “We are delighted with the
acquisition of CG Belgium as it is a strategic milestone for the further growth of our group into new geographies
in Europe and into the renewable energy market in the Middle-East. We look forward in intensifying our long
existing relationship between the Kingdom of Saudi-Arabia and Belgium.”
CG in Belgium, named previously “Pauwels Trafo” has developed transformers, systems and technology focused
on serving the renewable energy market, both in wind and solar applications. EIC will implement and develop
this technology further within its group for tapping the growing market for renewable energy, amongst other in
the Middle East region.
The company was acquired by the Indian CG group from the Pauwels family in 2005 and the name changed to
CG in 2010. The Pauwels brandname remained however well recognized in the electrical industry and
transmission business sector worldwide. The newly established company in Belgium will therefore be named
“Pauwels Transformers N.V.” and will be located in the existing buildings along the Antwerpsesteenweg in
Mechelen. EIC will be gradually restarting the activities of production and services of transformers and
transmission substations from its newly established base in Mechelen.
Commenting on the acquisition, Mr Bart Somers, Deputy Minster-President of the Flemish government
highlighted:
“Pauwels Trafo is a landmark name in Mechelen, but also in the rest of the world. The company has always been
a pioneer in transformers and technological developments for renewable energy. The fact that the company has
now found a buyer and the long history continues, is fantastic news for our city. The accumulated know-how in
this strategic sector is not lost, but is anchored in Mechelen and Flanders. "
Mayor Alexander Vandersmissen adds: “We applaud the fact that the buyers are referring to the name of the
founder, Emmanuel Pauwels, father of Vic Pauwels. This demonstates the investors' thorough historical
recognition and sociological understanding. Therefore, the continuation of an iconic factory and landmark in our
city is assured. A great day for Mechelen! ”
__________________________________________________________________________________
Information about EIC:
Electrical Industries Company (EIC) is a holding company that provides a diversified electrical products and services to customers in the
Kingdom of Saudi Arabia and the Middle East. EIC is the owner company of “The Saudi Transformers Co” popularly known as STC , “Wahah
Electric Supply Company of Saudi Arabia” otherwise known as WESCOSA and “Saudi Power Transformers Company” known as SPTC. EIC
meets the challenges of a rapidly changing industry with courage and a leadership spirit that invests in sustainable solutions for the benefit
of generations to come.
EIC is a publicly listed company on the Saudi stock exchange “TADAWUL”under commercial registration number 2050056359.
More information and contact details about EIC can be found on the website: www.eic.com.sa.

__________________________________________________________________________________

Mechelen & Dammam, 3 Mei, 2021
Press release:

De beursgenoteerde Saoedische industriële groep EIC (“Electrical Industries Company”) bevestigt dat op
donderdag 15 april 2021 een overeenkomst werd ondertekend voor de overname van de activa, zoals machines,
inventaris en technologie van CG Power System Belgium NV en CG Holdings. Belgium NV, beide in Mechelen.
Inmiddels is ook aan alle voorwaarden voor de invoegetreding van deze overeenkomst voldaan.
De EIC-groep, gevestigd in Dammam - Saoedi-Arabië, heeft verschillende fabrieken van transformatoren en
elektrische apparatuur en reeds decennialang technische en commerciële samenwerkingsovereenkomsten met
CG in België voor de uitwisseling van technologie met betrekking tot transformatoren.
De CEO en managing director van de EIC Group, de heer Tariq Al Tahini, merkte op: “We zijn verheugd met de
overname van CG Belgium, aangezien dit een strategische mijlpaal is voor de verdere groei van onze groep naar
nieuwe regio's in Europa en naar de markt voor hernieuwbare energie. in het midden Oosten. We kijken ernaar
uit om onze reeds lang bestaande relatie tussen het Koninkrijk Saoedi-Arabië en België te intensiveren. "
CG in België, voorheen “Pauwels Trafo” genaamd, heeft transformatoren, systemen en technologie ontwikkeld
die onder andere gericht zijn op de markt voor hernieuwbare energie, zowel in wind- als zonnetoepassingen.
EIC zal deze technologie binnen haar groep implementeren en verder ontwikkelen om de groeiende markt voor
hernieuwbare energie aan te boren, onder meer in het Midden-Oosten.
Het bedrijf werd in 2005 overgenomen door de Indiase CG-groep van de familie Pauwels en in 2010 veranderde
de naam in CG. De merknaam Pauwels bleef echter wereldwijd erkend in de sector van de elektrische industrie
en transmissie. Het nieuw opgerichte bedrijf in België zal daarom “Pauwels Transformers N.V.” heten en zal
worden gevestigd in de bestaande gebouwen langs de Antwerpsesteenweg te Mechelen. EIC zal de activiteiten
van productie en onderhoud van transformatoren en transmissie onderstations geleidelijk herstarten vanuit zijn
nieuw opgerichte basis in Mechelen.
Over de overname zei de heer Bart Somers, vice-minister-president van de Vlaamse regering:
“Pauwels Trafo is een begrip in Mechelen, maar ook in de rest van de wereld. Het bedrijf is altijd een pionier
geweest op vlak van transformatoren en technologische ontwikkelingen voor hernieuwbare energie. Dat het
bedrijf nu een overnemer heeft gevonden en de lange geschiedenis wordt verdergezet, is fantastisch nieuws voor
onze stad. De opgebouwde knowhow in deze strategische sector gaat niet verloren, maar wordt verankerd in
Mechelen en Vlaanderen."
Burgemeester Alexander Vandersmissen vult aan: “Wij juichen toe dat de overnemers teruggrijpen naar de
naam van de stichter, Emmanuel Pauwels, vader van Vic Pauwels. Dat getuigt van een grondige historische en
sociologische terreinkennis bij de overnemers. Op deze manier is het voortbestaan van een iconische fabriek en
een landmark in onze stad verzekerd. Een topdag voor Mechelen!”
__________________________________________________________________________________
Informatie over EIC:
Electrical Industries Company (EIC) is een holdingmaatschappij die gediversifieerde elektrische producten en diensten levert aan klanten in
het Koninkrijk Saoedi-Arabië en het Midden-Oosten. EIC is de eigenaar van "The Saudi Transformers Co", bekend als STC, "Wahah Electric
Supply Company of Saudi Arabia", ook wel bekend als WESCOSA en "Saudi Power Transformers Company", bekend als SPTC. EIC gaat de
uitdagingen van een snel veranderende industrie aan met ambitie en een visie die investeert in duurzame oplossingen ten behoeve van
toekomstige generaties.
EIC is een beursgenoteerd bedrijf op de Saoedische beurs "TADAWUL" onder commercieel registratienummer 2050056359.
Meer informatie en contactgegevens over EIC zijn te vinden op de website: www.eic.com.sa.
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