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GIMV INVESTEERT IN MANAGEMENT BUYOUT VAN
NEDERLANDSE BMC GROEP
GIMV investeert via zijn filiaal Halder in de management buy-out van het Nederlandse BMC Groep. Het
bedrijf levert professionele diensten zoals change management, interim management, consultancy,
beleidsadvies, detachering en executive search voor de Nederlandse publieke sector. Met zijn
investering verwerft Halder een belang
van 30%. De overige aandelen blijven in handen van het management en van de medewerkers.
Er worden geen financiële details over deze transactie bekendgemaakt.
BMC Groep (www.bmc.nl) is in Nederland marktleider op het vlak van professionele diensten voor de
publieke sector (overheid en non-profit ondernemingen). Het bedrijf werd opgericht in 1986. Na een buyout van Deloitte in 1996 kwam het bedrijf in handen van het management en de medewerkers. In 2005
realiseerde het een omzet van 86 miljoen euro (ca 100 miljoen euro in 2006). Vanuit 6 kantoren in
Nederland stelt het bijna 900 professionals tewerk die doorgaans zelf afkomstig zijn uit
overheidsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen en andere publieke instanties.
BMC Groep overkoepelt 4 verschillende vennootschappen: BMC, TMOP, XOPP en PublicSpirit. BMC is
gespecialiseerd in change management, organisatieadvies, coaching en training. TMOP concentreert
zich op interim management en projectondersteuning. XOPP richt zich op het detacheren van
(administratieve) ondersteunende medewerkers. PublicSpirit zoekt en selecteert topkader, bestuurders
en toezichthouders.
“Met onze participatie willen we de sterke en gezonde groei van BMC Groep verder bestendigen en
uitbouwen. Het bedrijf beschikt over een solide marktpositie en over een ondernemend en ervaren
management. We geloven in de strategie van BMC Groep dat met zijn complementair dienstenpakket de
publieke sector helpt bij de uitdagingen en de veranderingen waar ze voor staan,” aldus Sander van
Vreumingen, Investment Advisor bij Halder, over de investering in BMC Groep.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de Nederlandse mededingingautoriteiten wordt de afronding
van de transactie verwacht tegen medio maart. Alle betrokken partijen hebben beslist om, volgend op
deze mededeling, geen verdere financiële details bekend te maken.
Voor meer informatie kan u terecht bij:
De heer Frank De Leenheer – Investor Relations Manager GIMV
Tel: +32 3 290 22 18 – E-mail: frankdl@gimv.be
De heer Sander van Vreumingen – Investment Advisor Halder
Tel: +31 70 3 618 623 – E-mail: vreumingen@halder.nl
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Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met bijna 30 jaar ervaring in private equity en
venture capital. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel en beheert ongeveer 2,0 miljard
EUR (inclusief fondsen van derden).
Gimv onderneemt buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven. Hiervoor
heeft Gimv vier lokale teams in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. In hightechsectoren
investeert Gimv durfkapitaal via zijn gespecialiseerde teams in Life Sciences, Technology en
Cleantech.
In de Benelux focust Gimv zich met het fonds DG Infra+ ook op infrastructuurprojecten. Voor
groeikapitaalinvesteringen in Rusland heeft Gimv een joint venture met KBC Private Equity.
Meer info over Gimv vindt u op www.gimv.be.
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