
 

KONING & HARTMAN WINT GAZELLEN AWARD 2013  
 

Amsterdam, 29 november 2013  Technologiebedrijf Koning & Hartman is winnaar van de FD Gazellen Award in 

Noord-Holland in de categorie Grote Ondernemingen. Het bedrijf is een technische dienstverlener voor de 

Telecom en Industrie en behoort tot de 394 snelst groeiende bedrijven van Nederland. Gisteren nam Koning & 

Hartman de Gazellen Award in ontvangst op het KPMG kantoor te Amstelveen.  

 

Koning & Hartman heeft over de boekjaren 2010, 2011 en 2012 een omzetgroei van tenminste 20% laten zien en kwam daarmee 

in aanmerking voor een FD Gazellen Award. Naast de groei zijn financiële gezondheid en winstgevendheid ook criteria waar 

bedrijven die meedingen naar een Gazellen Award op worden beoordeeld. 

 

 

 

Algemeen Directeur Oswald Coene is zeer tevreden met deze prijs: "In deze moeilijke en uitdagende markt hebben wij als 

technische dienstverlener de afgelopen drie jaar een sterke groei gerealiseerd op eigen kracht. Daar zijn we dan ook zeer tro ts 

op.  

De groei van afgelopen jaren is het gevolg van op de juiste manier en op tijd inspelen op de wensen van de markt en het unieke 

portfolio van technische producten en diensten voor de Telecom, Industrie en Infrastructuur. Vooral de technische diensten die 

zich richten op het onderhoud en (remote) beheer van Telecom en ICT infrastructuur, hebben gezorgd voor een constante groei 

in omzet en winst, ondanks de krimpende markt van afgelopen jaren. 

 

mensen met hun ervaring en enorme vakkennis spelen wel een 

grote rol hier in. Wij zeggen dan ook: onze mensen maken het verschil door het slim toepassen van techniek, voor elke klant en 

in ieder project. Wij zien veel mogelijkheden bij de uitrol van 4G/LTE en de toenemende vraag naar geautomatiseerde 

 

 

Over de FD Gazellen Awards  

De FD Gazellen Awards zijn een initiatief van Het Financieele Dagblad in samenwerking met het ministerie van Economische 

Zaken en Graydon Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door ABN Amro en KPMG. In 2013 is het voor de tiende keer dat 

het Financieel Dagblad de snelst groeiende bedrijven van Nederland in kaart brengt. De bedrijven worden, evenals in de 

voorgaande jaren, geselecteerd op basis van de cijfers van de Kamer van Koophandel en onderzoeksbureau Graydon. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------Einde persbericht----------------------------------------------------------------- 

 

Koning & Hartman 

Met ruim 800 medewerkers is Koning & Hartman een uniek technologiebedrijf voor de telecom, industrie en infrastructuur. We 

zijn actief in openbaar vervoer, water, energie, overheid, maakindustrie (OEM), voedingsmiddelenindustrie, farmacie, openbare 

orde & veiligheid en financiële dienstverlening. 

 

Koning & Hartman werkt samen met vooraanstaande partners zoals Mitsubishi, Microsoft, Panasonic, Intel, Huawei, Kenwood, 

Alcatel-Lucent, Motorola, Mean Well en IPC, en levert technische oplossingen aan grote multinationals. Het hoofdkantoor is 

gevestigd in Amsterdam, de overige kantoren in Delft, Veenendaal en Vilvoorde (België). 

 

Koning & Hartman B.V.  

River Building 

Haarlerbergweg 21e-23e 

Postbus 416 

1000 AK Amsterdam 

Tel.: +31 (0)20 587 76 00 

info@koningenhartman.com 

koningenhartman.com  

 

mailto:info@koningenhartman.com
http://www.koningenhartman.nl/


Voor meer informatie over Koning & Hartman kunt u contact opnemen met Rowena Ladeur, Marketing Communicatie 

Manager, Telefoon +31 (0) 20 - 587 68 06. 

 


