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München (DE) / Antwerpen (BE), 9 februari 2023, 7.30 AM CET (embargo) 

 

KÖBERL-groep breidt uit in het relevante domein van 

buizenreiniging en afvalwatertechniek. 

 
Fink Gebäudetechnik GmbH & Co. KG, onderdeel van Gimv portefeuillebedrijf KÖBERL Group, versterkt 

haar hoofdactiviteiten in München op het gebied van leidingreiniging- en afvalwatertechnologie door de 

overname van de gespecialiseerde bedrijven en gevestigde waarden Rohrreinigungs – Service RRS en THG 

Abwassertechnik. Managing Owner, Andreas Stauber, blijft aan boord en verwerft een belang in de 

KÖBERL-groep. Verdere details van de transactie worden niet bekendgemaakt. 

 

Het doel van de KÖBERL-groep is het uitbouwen van een toonaangevende full-spectrum provider in 

gebouwentechnologie en facility management in Duitsland. Rohrreinigungs-Service RRS GmbH ("RRS") en THG 

Abwassertechnik GmbH ("THG") breiden dit relevante werkterrein van Fink Geäudetechnik verder uit. Dit maakt de 

groep tot een toonaangevende aanbieder in dit segment in de ruimere regio om en rond München Deze 

gekwalificeerde en gespecialiseerde bedrijven staan bekend om hun klantnabijheid, technische competentie en 

hun beschikbaarheid gecombineerd met de nieuwste technische apparatuur. Deze combinatie verhoogt niet alleen 

de recurrente omzet van de KÖBERL-groep, maar vormt ook een ideale strategische aanvulling. 

 

Andreas Stauber licht de combinatie toe: "Zowel RRS als THG genieten al tientallen jaren een uitstekende 

reputatie in de regio München. Ik ben dan ook zeer verheugd dat ik in de KÖBERL-groep een sterke partner heb 

gevonden voor de toekomst van beide bedrijven, die niet alleen de huidige sterke marktpositie waardeert, maar ook 

samen verder wil groeien. Ik kijk met name uit naar de potentiële synergieën met Fink Gebäudetechnik. Als  

onderdeel van een zeer intensief traject was de ondernemende aanpak van de KÖBERL-groep, met Gimv als 

ervaren en financieel sterke investeerder op de achtergrond, uiteindelijk doorslaggevend." 

Armin en Karl Köberl, Managing Owners van de KÖBERL Groep: "Met RRS en THG verwelkomen wij twee 

nieuwe leden in de KÖBERL-groep. Beide bedrijven behoren tot de meest gerenommeerde bedrijven op het gebied 

van buizenreiniging en rioolrenovatie in de regio München en vormen een aanvulling op onze portfolio op het gebied 

van zowel gebouwentechniek als gebouwbeheer. Zo kunnen we nog beter inspelen op de wensen en eisen van 

onze klanten en partners. We kijken enorm uit naar een spannende en interessante samenwerking die het 

potentieel van de groep verder zal vergroten." 

"Met RRS en THG zijn we verheugd over de uitstekende en perfect passende nieuwe toevoegingen aan de groep 

en zijn trots dat de partnerschapsaanpak van de KÖBERL-groep de heren Köberl heeft overtuigd", zegt Maja 

Markovic, partner van Gimv en lid van de adviesraad van de KÖBERL-groep. "De fusie is opnieuw een 

belangrijke strategische stap voor de groep om een toonaangevende full-spectrum provider te worden."  
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OVER DE KÖBERL GROEP 

De wendbare ondernemingsgroep is een groeiende, technisch onderlegde full-service aanbieder van bouwtechnologie en 

facilitaire diensten voor woningen, bedrijfsgebouwen en industriële klanten in Duitsland met ongeveer 650 medewerkers. Naast 

technische gebouwdiensten voor verwarming, airconditioning, ventilatie en koeling richt de groep zich op technisch gebouwbeheer 

en holistisch facility management. 

Meer informatie over de KÖBERL Groep vindt u op https://koeberl.group/. 

 

 
 

OVER LEIDINGREINIGING - SERVICE RRS GMBH EN THG ABWASSERTECHNIK GMBH  

RRS en THG leveren al meer dan 50 jaar diensten op het gebied van leiding- en afvoerreiniging en rioolrenovatie, voornamelijk 

voor particuliere huishoudens, gemeenten en industriële bedrijven. Beide bedrijven behoren tot de langst bestaande bedrijven in 

dit segment in de ruimere regio rond München. Sinds jaren worden talrijke opdrachten op het gebied van buizenreiniging en 

rioolrenovatie uitgevoerd door een ervaren en goed gecoördineerd team van ca. 30 medewerkers. 

Meer informatie over de bedrijven is te vinden op www.rrs-abwassertechnik.de en www.thg-abwassertechnik.de. 

 

 

OVER GIMV 

Al meer dan 40 jaar identificeert Gimv innovatieve, ondernemende bedrijven met een hoog groeipotentieel en ondersteunt hen 

als Europese investeringsmaatschappij op hun weg naar marktleiderschap. Gimv is genoteerd op Euronext Brussel, heeft 

momenteel een portefeuille van ongeveer 1.5 miljard EUR aan investeringen in meer dan 60 participaties met een gezamenlijke 

omzet van meer dan 3.1 miljard EUR en stelt 19.000 mensen tewerk. 

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

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Maja Markovic, Partner in Gimv’s Sustainable Cities team 

T +49 89 44 23 275 18 – maja.markovic@gimv.com  

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 
T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 
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