• Verhuizing van
MCB naar de
Aalsterweg in
Eindhoven

1941

1942

• Aanschaf eerste
• MCB wordt
vertegenwoordiger vrachtwagen:
de DT 10 DAF
van Styria-staal

1945

1946

1947

1948

• MCB heeft 5
medewerkers
in dienst

• Oprichtingsbijeenkomst
van METAAL-COMPAGNIE
,,BRABANT” C.V.

• Aankoop terrein in
Valkenswaard

• MCB wordt
vertegenwoordiger
van BPW (assen)

• Eerste editie van
het MCB-boek

1949

1951

• MCB wordt
vertegenwoordiger
van Lemmerz
(wielen)

• Frans van Ettro verricht de
eerste handelingen voor het
nieuwe bedrijf.

• MCB bestaat
25 jaar

1953

1955

1956

• MCB bestaat
12,5 jaar

• MCB vertegen
woordiger
van Klöcknerelektroden

• MCB agent
van Espérance
Langdoz
(België)

• Oprichting
Compagnie
Metallurgique
BRABANT
(CMB) in
Montegnée
(Luik)

• 16 mei: Formele oprichting
van METAALCOMPAGNIE
,,BRABANT” C.V.

1958
• Kantoor
medewerkers
verhuizen naar
het nieuwe
kantoor op de
Aalsterweg

1961

1966

• Invoering
vijfdaagse
werkweek bij
MCB
• CMB verhuist
naar Ans

• Jaap Dost eerste MCBmedewerker

• MCB is
definitief
over naar
Valkenswaard

• Jan van Kempen uit dienst
• Hub van Ettro
uit dienst

2000

• Staalmarkt Nederland B.V.
wordt opgericht

1998

1996

• Piet van Kempen uit dienst
• Activiteiten
‘Precision’
beëindigd

2001

• Overschrijding van de omzetgrens van
1 miljard gulden

1995

1991

• De 100.000ste • De 50.000ste
coil wordt
coil gaat op de
aangeleverd
decoiler
• MCB 50 jaar

• Aankoop StrukturMetall in Duitsland

1989

1987

• Levering 40.000ste
rol bandstaal
• De omzet komt boven
het half miljard gulden

• MCB neemt Hamel
metaal over

2004

1985
• Start van
Brabant
Stahlhandel
GmbH in
Dormagen

• Oprichter
Marinus van
Kempen (82)
overlijdt

• Derde serie
magazijnhallen
in gebruik

• De eerste decoiler arriveert
• MCB 40 jaar

1984

1982

1981

1980

1969
• De eerste vijf
magazijnhallen
in Valkenswaard
in gebruik
genomen

1971

• Installatie eerste
ondernemings
raad

1972

• De tweede serie
magazijnhallen
gaat in gebruik

1974

1977

• CMB verhuist
naar Awans

1976
• MCB 35 jaar

• Nieuwe dienst
verlening: MCB
Service, de
voorloper van
het Steel Service
Center (SSC)

• De eerste slitter
operationeel

• MCB kiest voor
Emcebis

• Eerste paal
nieuwe kantoor
gebouw in
Valkenswaard

• Oprichting Kubra
Kunststoffen

2003

• Oprichter Frans
van Ettro (74)
overlijdt

• Invoering
pensioenregeling

• MCB neemt belang van 50% in Metaveld
• 250.000ste coil in Service Center

• Start IRISproject,
een nieuw
informatie
systeem
voor de MCB
Group

• Oprichting
MCB Czech
Republic

2005
• Bouw van het CPB
• MCB neemt
Metaveld over
• MCB Deutschland
20 jaar

2006

2007

• MCB Group
neemt Testas en
TS Métaux over

2009

• Start van MCB
Hungaria en MCB
Central Europe

• MCB Group stopt
haar activiteiten in
Centraal Europa

• MCB 65 jaar

• Metaveld wordt
verkocht

• Nieuwbouw
StrukturMetall
• Oprichting MCB
Polska
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• Oprichting VALX
• Oprichting Metal2

2010

*

adviseren

• Introductie
VALX-assen
op vliegveld
Valkenburg

• Halverwege het
jaar begint de
crisis

2008

Je bent
ver
je eigen antwoordelijk
voor
ontwikk
eling!

• 400.000ste
coil gelost
in het Steel
Service Center

d verkop

conflict
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* Lukt het

2012
• Implementatie
SAP bij MCB
Nederland

2013
• Testas bestaat
20 jaar
• De e-campus
van de MCB
Group is open

teamwork
social me
dia

inloggen

niet? Neem
contact
voorbeeld
op met
inlog: daniel
marlo
.van.tongerees.nelemans@mcb.n
n
l

• Start uitrol
strategische
toekomstvisie

2014
• Hoofdkantoor
Staalmarkt
Nederlandverhuist
naar Valkenswaard
• MCB terug naar
de core business
metaaldistributie

2015

• BEWO
operationeel

2016

2018

2020

2021

• Invoer 1.000.000ste
order in SAP

• Implementatie SAP
bij Testas

• Start bouw i.v.m. nieuwe decoiler 5

• Hoogbouw operationeel

• Aanschaf nieuwe
decoiler 5

• Bouw Hoogbouw Testas

• Webshop live
• Hamel wordt MCB
Specials en Staalmarkt
wordt MCB Direct

• Start “Herinrichting de Vest”
• Start bouw XL-vestigingen MCB
Direct
• MCB bestaat 80 jaar

