
 

 

Persbericht 

 
Start-up Liteq naar volgende fase onder vleugels Kulicke & Soffa 
 

Eindhoven, 6 juli 2017 – Kulicke & Soffa (K&S) heeft Liteq b.v. voor 100% 

overgenomen. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en technologiebedrijf 

Sioux zijn als investeerders van het eerste uur nauw betrokken geweest bij de 

overname. Sioux vervulde daarnaast ook nog eens een sleutelrol als technologie- en 

productiepartner van de lithografie start-up. De overname door K&S biedt Liteq de 

marktkanalen en middelen om uit te groeien tot een commercieel succes. 

 

Het Eindhovense Liteq biedt lithografie-oplossingen voor geavanceerde behuizing van 

microchips – ook wel ‘Advanced Packaging’ genoemd. Revolutionair is dat Liteq lasers 

gebruikt voor de productie van chipbehuizing, in plaats van de veelgebruikte kwiklamp. De 

productiemethode van Liteq zorgt dat de chipbehuizingen factoren goedkoper geproduceerd 

kunnen worden, en geschikt zijn voor de nieuwste vormen van chipverpakkingen.  

 

Kulicke & Soffa, marktleider op het gebied van semiconductor packaging, zal de techniek 

van Liteq integreren in hun activiteiten en uitzetten in hun wereldwijde distributienetwerk. Met 

K&S als moederbedrijf blijft Liteq de activiteiten met de huidige medewerkers voortzetten in 

Eindhoven. Het gunstige ecosysteem van de Brainport-regio heeft bijgedragen aan de 

overname.  

 

Miriam Dragstra, directeur van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij: "We zijn er trots 

op aan de basis te hebben gestaan van creëren en ontwikkelen van deze succesvolle 

onderneming, die de incubatiekracht van de Noord-Brabantse provincie onderstreept.” 

 

Arnoud de Geus, director of New Business Development bij Sioux, vult aan: "K&S zal Liteq's 

marktkanalen en wereldwijde commerciële bereik enorm versterken. Sioux blijft tijdens dit 

hele proces volledig toegewijd om Liteq tijdens en na deze overgang te ondersteunen als 

technologiepartner." 

 

Paul van Attekum, ASML CSVP  Corporate Strategy & Marketing: “ASML was een van de 

investeerders in Liteq en heeft het bedrijf ondersteund in de ontwikkeling van de advanced 

packaging lithography tool. We zijn van mening dat deze tool klaar is om door klanten 

geëvalueerd te worden. Met deze overname door K&S verkoopt ASML haar aandeel maar 

blijft aan Liteq specifieke ondersteuning bieden voor de verdere ontwikkeling de komende 

jaren, binnen een support overeenkomst.” 

 
Bericht voor de redactie 
 
Over Liteq 
Liteq BV, gevestigd in de Brainport-regio in Eindhoven, biedt lithografie-oplossingen voor 

geavanceerde behuizing van microchips. De oplossing van Liteq ondersteunt diverse 

microchip-platformen en verbetert de efficiëntie van het productieproces aanzienlijk. Liteq is 

opgericht in 2014. Sioux, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), ASML 



 

 

Nederland, Beltec Holding BV, Random Capital en Torrent BV waren tot voor kort 

aandeelhouders van Liteq. www.liteq.nl 

 
Over Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) 
De BOM is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in 

Brabant verder te laten groeien. De BOM biedt samen met partners veelbelovende bedrijven 

toegang tot kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten, gericht op economische en 

maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier draagt de BOM bij aan een duurzame 

versterking van de Brabantse economie. De BOM is gevestigd in Tilburg; er zijn 90 personen 

werkzaam. www.bom.nl 

 
Over Sioux 
Sioux heeft alle expertises in huis om maximaal bij te dragen aan het succes van hightech 

producten en productiesystemen. De kracht van Sioux zit in de unieke combinatie van 

hoogwaardige competenties op het gebied van software, mechanica, optica, fysica, 

mechatronica, elektronica, wiskunde en remote oplossingen. Met meer dan 500 engineers 

ondersteunt of vormt Sioux de R&D afdeling van vooraanstaande hightech bedrijven. Sioux 

neemt hierbij graag de verantwoordelijkheid op zich: vanaf het meedenken in de conceptfase 

tot en met het leveren van serie productie. Sioux wil samen met haar klanten waarde 

toevoegen en bouwen aan innovatieve oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan een 

maatschappij die slimmer, veiliger, gezonder, plezieriger en duurzamer is.  

 

Het volledige persbericht van Kulicke & Soffa in het Engels:  

Kulicke & Soffa Further Expands Advanced Packaging Presence through Strategic 

Lithography Acquisition: http://investor.kns.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=1032295 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
Bennie Krol, perswoordvoerder bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
T: 06 – 577 54 169 
M: bkrol@bom.nl 
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