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Antwerpen (BE), 30/03/2022, 6:00 PM CET (embargo) 

 

 

Gimv verkoopt innovatieve specialist brandwering Incendin 

 
Gimv verkoopt haar meerderheidsparticipatie in de specialist in actieve en passieve brandweringschemie 

aan Straco. Voor Gimv is dit het einde van een intens buy & build traject, waarbij fors geïnvesteerd werd in 

moderne productiefaciliteiten en in ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke producten op maat 

van de klant.  

 

In 2014 investeerde Gimv in Ecochem, een onderneming in duurzame, brandvertragende chemie. In de jaren 

daarop volgden nog vijf andere overnames. Dit heeft geresulteerd in een groep die vandaag marktleider is in zowel 

de brandbestrijdende (“actieve”) als de brandvertragende (“passieve”) chemie met een hele reeks van producten 

en toepassingen voor de bouw- en transportsector en voor electronische applicaties.  

 

Naast de investeringen in bijkomende acquisities, werd ook een state-of-the-art productieplant gebouwd in 

Willebroek. Die laat Incendin vandaag toe om op een efficiënte, kwalitatieve en milieuvriendelijke manier haar 

klanten in Europa en daarbuiten te bedienen.  

 

Ten slotte werd ook aan het management, vandaag onder leiding van Tom Paemeleire, de ruimte geboden om 

stevig te investeren in onderzoek & ontwikkeling, met een sterke focus op duurzaamheid.  Dit leidde onder meer 

tot de succesvolle doorbraaktechnologie van FFX, een assortiment fluorvrije additieven voor draagbare 

brandblussers met respect voor een veilige en groene omgeving.  

 

Tom Paemeleire, CEO, Incendin: 

“Startend van de platformonderneming Ecochem in 2014 en met de doorgedreven steun van Gimv en een gedeelde 

visie op duurzame groei, werden 6 ondernemingen samengebracht in de Incendin groep. Op die manier creëerden 

we een echt uniek, innovatief ecosysteem om hoog-kwalitatieve, levensreddende chemie te leveren, met een 

minimale impact op ons milieu.”  

 

Erik Mampaey, Managing Partner, Head of Sustainable Cities bij Gimv: 

“Wij zijn trots dat we samen met het management en via een intensief buy & build traject Incendin hebben kunnen 

uitbouwen tot een marktleider met een modern productie-apparaat en met onderzoek en ontwikkeling die focust op 

milieuvriendelijke producten. Daarmee illustreert deze investering onze Building Leading Companies en 

Sustainable Cities strategie. Wij zien vandaag deze mooie onderneming bij Straco overgaan in de juiste handen 

voor het vervolgverhaal. Wij wensen het management en de nieuwe aandeelhouder alle succes toe.” 

 

Deze transactie heeft een beperkte positieve impact op de laatst gepubliceerde netto-actiefwaarde van Gimv per 

30/9/2021. Verdere financiële details worden niet gedeeld. 
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OVER GIMV 

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

Gimv vandaag 2 miljard EUR onder beheer, met een portefeuille van ongeveer 55 bedrijven die samen een omzet van 2,8 miljard 

EUR realiseren en 15 000 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: 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: 

Erik Mampaey, Managing Partner, Head of Sustainable Cities 

T +32 3 290 21 65 – erik.mampaey@gimv.com 

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapell@gimv.com 
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