
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

Antwerpen, 19 januari 2021, 14:30 CET 

Gimv verkoopt OTN Systems, leverancier van telecommunicatie-
oplossingen voor de industriële markt, aan het beursgenoteerde  
Belden Inc.  

Gimv, medeaandeelhouders Manuardeo en het management kondigen vandaag de verkoop aan van OTN 

Systems aan het Amerikaanse Belden Inc, een wereldwijde leverancier van telecommunicatie-,  

transmissie- en beveiligingsoplossingen voor zakelijke en industriële markten. Na een significante groei 

op basis van volgehouden inspanningen in R&D, is OTN Systems klaar voor verdere internationale groei 

onder de vleugels van Belden Inc. 

 

In 2008 nam Gimv via een carve-out de OTN business unit van Nokia Siemens Networks over en richtte 

vervolgens OTN Systems op (Olen-B, www.otnsystems.com). Het bedrijf ontwikkelt en verdeelt bedrijfskritische 

telecommunicatie-oplossingen voor specifieke industriële segmenten zoals elektriciteit (DSO & TSO), transport en 

olie & gas. 

 

OTN Systems lanceerde met succes XTran, een volledig nieuw technologieplatform voor industriële 

toepassingen. Door de onderliggende netwerktechnologie bleek XTran minder complex dan de meer generieke 

oplossingen die tot dan toe voor telecomoperatoren werden ontwikkeld. XTran verzekert een stabiele en 

betrouwbare operationele werking in soms barre omstandigheden, terwijl het besturingssysteem (TXCare) een 

intuïtieve en eenvoudige bediening ondersteunt. 

 

Onder de daadkrachtige leiding van zijn CEO, telecom- & technologieveteraan Dirk Van den Berghen (ex-Alcatel 

en ex-LMS/Siemens), heeft OTN Systems XTran met succes wereldwijd in de markt gezet en dit dankzij 

doorgedreven inspanningen inzake R&D, substantiële operationele verbeteringen en een aanzienlijke uitbreiding 

van het wereldwijde netwerk van partners, waaronder een aantal belangrijke OEM-overeenkomsten zoals met 

Belden Inc. 

 

Vandaag is OTN Systems over de hele wereld actief, via eigen verkoopkantoren en vele lokale partners. Het 

bedrijf heeft ruim 140 mensen in dienst, waarvan ongeveer 60 in R&D. Sinds de introductie in 2015 hebben meer 

dan 100 klanten wereldwijd bij de migratie van hun oude telecomnetwerken naar een nieuwe technologische 

generatie voor XTran gekozen. 

 

In de transactie die vandaag werd aangekondigd, zal Gimv samen met medeaandeelhouders Manuardeo en het 

management OTN Systems verkopen aan het Amerikaanse Belden Inc., een wereldwijde leverancier van 

telecommunicatie transmissie- en beveiligingsoplossingen voor de zakelijke en industriële markt. Belden stelt 

wereldwijd ongeveer 7 000 mensen tewerk en realiseerde in 2019 een geconsolideerde omzet van  

2,13 miljard USD. 

 

Bart Diels, Managing Partner bij Gimv en Voorzitter van de Raad van Bestuur van OTN Systems, verklaart: 

"We zijn er bijzonder trots op dat OTN Systems een bijzonder krachtig productportfolio heeft opgebouwd. In 

meerdere recente projecten kon XTran een betere prestatie voorleggen dan grotere telecomleveranciers, wat 

resulteerde in een exponentiële groei. Als onderdeel van de Belden-groep is OTN Systems nu in een ideale 

positie om internationaal te blijven doorgroeien.” 
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Dirk Van den Berghen, CEO van OTN Systems, voegt hieraan toe: "Het commerciële succes van OTN 

Systems met XTran is te danken aan de duidelijke keuzes die zijn gemaakt. In tegenstelling tot de grotere meer 

traditionele concurrenten focust OTN Systems uitsluitend op de specifieke telecommunicatiebehoeften van 

industriële netwerken. Als bedrijf hebben we ervoor gekozen om quasi alle aandacht en middelen toe te wijzen 

aan de ontwikkeling en marketing van het nieuwe technologieplatform XTran, zonder daarbij de bestaande 

klanten van het meer mature OTN product te verwaarlozen. De overname door Belden zal de verkoop van het 

XTran-platform als essentieel onderdeel van een bredere oplossing voor industriële klanten versnellen, daarbij 

geholpen door een grotere, wereldwijd actieve verkooporganisatie."   

 

Deze transactie heeft een positieve impact van ongeveer 15 miljoen euro op de NAV van Gimv per 30 september 

2020. Het rendement over de volledige investeringsperiode overtreft het langetermijngemiddelde van Gimv. Er 

worden geen verdere financiële details bekendgemaakt. 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met 40 jaar ervaring in private equity, heeft 

Gimv vandaag 2,0 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een 

omzet van 2,5 miljard EUR realiseren en 14 000 professionals tewerkstellen.  

 

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met 

een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Connected 

Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de 

thuismarkten van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Bart Diels, Managing Partner Gimv 

T +32 3 290 21 58 - bart.diels@gimv.com 
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