
Het Mérieux Développement-Gimv consortium investeert in het 
Franse Stiplastics Healthcaring dat zowel standaard- 
als slimme kunststofoplossingen ontwikkelt voor de farma-
ceutische industrie en de gezondheidssector. Kort na de 
initiële investering begint het bedrijf aan zijn externe groei- 
expansie met de overname van Rovipharm en RR Plastiques. 

Het Nederlandse Snack Connection, marktleider in noten en 
aanverwante, investeert in drie buy-and-build opportuni- 
teiten die de geografische reikwijdte vergroten, de product-
waaier verbreden en hun sourcing verzekeren.

Selectie van investeringen

Ons doel is de groei van ambitieuze en innovatieve bedrijven te stimuleren. Als een solide, ervaren en tijdelijke 
partner, begeleiden we hen in hun transformatie tot marktleider in hun niche. In dat perspectief was 2018 een 
druk jaar met 11 nieuwe bedrijven in portefeuille alsook een verhoogde activiteit in buy-and-build.  
In 2019 blijven we onze bestaande partnerships verder ontwikkelen en kijken we uit naar nieuwe investerings- 
mogelijkheden in bedrijven met een sterk management, een heldere bedrijfsvisie en strategie, klaar voor de 
volgende fase in hun ontwikkeling.

Building leading companies @ Gimv – Highlights 2018

Gimv investeert in het in Ierland gevestigde Fire 1, een  
medtech bedrijf dat een oplossing ontwikkelt voor patiënten 
met een verhoogd risico op hartfalen die in aanmerking komen 
voor monitoring op afstand. 

Gimv verwerft een meerderheidsbelang in France Thermes, 
met als doel de verdere ontwikkeling van de bestaande kuur- 
oorden en ter ondersteuning van hun actief expansie- en  
acquisitiebeleid. 

Gimv en Top Brands investeren in Ellis Gourmet Burger, met  
de ambitie om de verdere expansie van dit unieke en  
kwaliteitsvolle restaurantconcept zowel in België als in het 
buitenland uit te rollen. 

Gimv verschaft groeikapitaal aan de Nederlandse machine 
vision specialist One of A Kind Technologies, o.a. voor de  
financiering van buy-and-build opportuniteiten. 

Het Belgische portfoliobedrijf Arseus Medical – distributeur 
van medische apparatuur en verbruiksgoederen – neemt 
Laméris Groep over en breidt zo haar productengamma uit. 

Gimv verwerft het Duitse Medi-Markt Homecare Service en 
Medi Markt Service Nord Ost: doel is het marktleiderschap in 
medische hulpmiddelen na de fusie verder uit te bouwen.

Investering in het gespecialiseerde en snelgroeiende  
Belgische uitzendbureau IMPACT en de projectsourcing  
organisatie Nova Engineering.

Gimv verwerft een meerderheidsbelang in Laser 2000, een 
leidinggevende Europese distributeur van laser- en fotoni-
caoplossingen, om de groeiende afzetmarkt van het in Duit-
sland-Weßling gevestigde bedrijf kracht bij te zetten. 



Gimv verwerft een meerderheidsbelang in La Comtoise, een 
Franse producent en leverancier van kaasspecialiteiten voor 
de voedingsindustrie.

De Duitse WEMAS Group blijft groeien met de overnames  
van Landwehr Schilderfabrik – een toonaangevende  
leverancier van technologie voor verkeersveiligheid – en  
Gerding Verkehrstechnik, specialist in bewegwijzering en  
intelligente verkeerssignalisatie.

Gimv in een oogopslag

1.6 miljard EUR  
activa onder beheer 

58  
portfoliobedrijven

Focus op waardecreatie vanuit 4  
toegewijde investeringsplatformen: 
Connected Consumer, Health & Care, 
Smart Industries, Sustainable Cities

Investeringen van  
5 tot 50 miljoen EUR

4 kantoren met multidisciplinaire 
teams in Antwerpen, Parijs, Den Haag 
en München

39 jaar ervaring in private equity 

Gimv gaat een partnership aan met de Franse Groupe Claire, 
producent van toebehoren voor het drinkwaternet en tegelijk 
ontwikkelaar van meetoplossingen en systemen voor de moni-
toring en het beheer van drinkwaternetwerken.

Gimv investeert in het Belgische biotechbedrijf Camel-IDS met 
als doel de uitrol van zijn unieke radio-immunotherapieplatform 
te ondersteunen.

La Croissanterie en de Rush Group (Maison Pradier & Roberta) 
verenigen zich om een belangrijke speler te worden in  
convenience restaurants in Frankrijk. Trots op deze add-on 
investering. 

Ontdek onze innovatieve verhalen, leer 
onze teams kennen en vind meer op  
www.gimv.com

11 nieuwe investeringen,  
ten belope van 210 miljoen EUR


