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Münster / München (DE), 23 december 2022, 7.45 AM CET (embargo) 

 

Gimv zet in op energietransitie en kritieke infrastructuur in Duitsland 

en kondigt partnership met Rohrleitungsbau Münster aan 
 

Gimv investeert in Rohrleitungsbau Münster GmbH & Co KG (www.rohrleitungsbau-muenster.de), een 

aanbieder van engineering, constructie, onderhoud en services voor pijpleiding- en kabelnetwerken. 

Samen met Gimv streeft Rohrleitungsbau Münster naar een duurzame uitbreiding van de activiteiten op het 

vlak van reperatie en onderhoud van verouderde netwerkinfrastructuur alsook de modernisering en 

uitbreiding ervan. Het managementteam, onder leiding van directeurs Udo Kiewel en Markus Warmuth, zal 

als onderdeel van de transactie in de onderneming participeren. 

 

Gimv wil een full service provider uitbouwen voor de uitbreiding, de reparatie en het onderhoud van leiding- en 

kabelnetwerken in een brede waaier van toevoerkanalen met investeringen in personeel en technologie alsook 

regionale uitbreiding. Rohrleitungsbau Münster is een betrouwbare partner voor nutsbedrijven, gemeenten en 

industrie. Naast engineering en de uitbreiding van infrastructuurnetwerken richt Rohrleitungsbau Münster zich 

eveneens op de recurrente en lokale business van totaaloplossingen voor de onderhoud, reparatie en service van 

netwerken. Dankzij haar hoge certificeringsniveau, een brede portfolio, technische knowhow en een diepgeworteld 

klantennetwerk met sterke regionale banden geniet de onderneming een solide reputatie op het gebied van 

kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit en technische competentie, criteria die zeer belangrijk zijn voor de klanten, 

voornamelijk stedelijke en regionale nutsbedrijven. Hierdoor heeft Rohrleitungsbau Münster in de afgelopen 

decennia een omvangrijke vaste klantenbasis opgebouwd. 

 

Uwe Giebelstein, oprichter en voormalig aandeelhouder van Rohrleitungsbau Münster, merkt op: "We zijn 

blij dat we in Gimv een betrouwbare en financieel sterke partner hebben gevonden die Rohrleitungsbau Münster 

graag verder wenst uit te bouwen. Zowel de werknemers als de klanten zullen de vruchten plukken van deze groei." 

 

Udo Kiewel, namens de directie van Rohrleitungsbau Münster, voegt het volgende toe over de kansen voor 

de toekomst: "Samen met het voltallige personeel en het bestaande managementteam zien wij de toekomst met 

vertrouwen tegemoet. Samen met Gimv zullen we onze gezamenlijke groeivisie uitvoeren op basis van 

waardecreatie op lange termijn, betrouwbaarheid en de hoogste kwaliteitsnormen. Wij zullen investeren in moderne 

technologie en tegelijk nieuwe banen creëren en verdere groei realiseren die ons zal toelaten om onze klanten 

extra diensten te kunnen aanbieden van de gebruikelijke hoge kwaliteit en betrouwbaarheid." 

 

Maja Markovic, Partner bij Gimv en verantwoordelijk voor het Sustainable Cities-platform in de DACH-regio, 

vult aan: "De markt voor pijpleidingenbouw en het aanleggen van kabellijnen wordt gekenmerkt door sterke 

groeitrends en de energietransitie in Duitsland, die we met ons Sustainable Cities-platform graag mee willen 

vormgeven. De energietransitie samen met de landelijke uitbreiding van breedband en de terugkerende 

onderhoudsnood van verouderde netwerkinfrastructuur leiden tot een groeiende vraag naar competente en 

betrouwbare vergunde aanbieders, zoals Rohrleitungsbau Münster. We kijken uit naar de samenwerking om de 

verdere groei van Rohrleitungsbau Münster vorm te geven." 

 

De investering maakt deel uit van het Sustainable Cities-platform van Gimv, dat naast B2B-diensten focust op 

duurzaamheid in diverse sectoren. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder 

goedkeuring door de mededingingsautoriteiten. Verdere financiële details worden niet bekendgemaakt. 

  

http://www.rohrleitungsbau-muenster.de/
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OVER ROHRLEITUNGSBAU MÜNSTER 

Rohrleitungsbau Münster is actief als infrastructuurdienstverlener in het westen van Duitsland. Bij de aanleg van pijpleidingen 

voor alle verschillende toevoerkanalen zoals water, gas of stadsverwarming, alsook bij de aanleg van kabels voor elektriciteit, 

telecommunicatie en breedbandnetwerken treedt het bedrijf op als partner voor regionale en multiregionale nutsbedrijven. Het 

aanbod van het bedrijf omvat onder meer reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan transmissielijnen, versterking of aanleg 

van bestaande en nieuwe voedingsnetwerken, en een 24/7 service voor probleemoplossing en schadeherstel. Met ongeveer 275 

werknemers (waaronder ongeveer 15 stagiairs) kan het bedrijf snel en flexibel reageren op veranderende omstandigheden. 

Rohrleitungsbau Münster heeft een aanwezigheid op zes locaties, het hoofdkantoor in Münster en de vestigingen in Dortmund, 

Laatzen, Aken, Essen en Herford.   

Meer informatie over Rohrleitungsbau Münster vindt u op www.rohrleitungsbau-muenster.de  

OVER GIMV 

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

heeft Gimv vandaag 2 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 60 portefeuillebedrijven die samen 

een omzet van 3,1 miljard EUR realiseren en meer dan 19 000 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 vijf investeringsplatformen zijn: Consumer, 

Healthcare, Life Sciences, 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: 

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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