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Antwerpen (BE) / Eindhoven (NL), 27 januari 2023, 07:00 CET (embargo) 

 

AgTech-leider Kind Technologies trekt groeikapitaal aan van Avedon 

om zijn innovatief aanbod verder te ontwikkelen. Avedon neemt 

daarnaast het meerderheidsbelang van Gimv in de groep over. 
 

Kind Technologies, specialist in tuinbouwautomatisering, zet een belangrijke stap in zijn verdere 

ontwikkeling en verwelkomt Avedon Capital Partners als nieuwe investeerder die verder groeikapitaal 

verschaft en tegelijk het belang van Gimv overneemt. De oprichters blijven in hun huidige functie en 

herinvesteren in de nieuwe structuur die de groep in staat zal stellen haar organische groei verder te zetten, 

aangevuld met verdere buy-and-build initiatieven in glastuinbouwautomatisering. 

 

In 2018 investeerde Gimv via zijn Smart Industries-platform in Kind Technologies naast de oprichters Alex Kind en 

Richard Vialle, die eerder al twee machine vision-bedrijven overnamen. Op dat moment bediende het bedrijf een 

breed scala aan klanten en toepassingen. Onder begeleiding van Gimv leidden strategische keuzes in combinatie 

met gerichte overnames tot de positionering van Kind Technologies als automatiseringsexpert in het agridomein.  

 

In 2021 rondde Kind Technologies dit proces af met de verkoop van zijn activiteiten in inspectiesystemen voor 

farmaceutisch glas. Vanaf dat moment kon Kind Technologies zich volledig richten op innovatieve automatisering 

in de glastuinbouw, een domein met sterke groeidrijvers zoals de trend naar een meer veilige en duurzame 

voedselketen. 

 

Kind Technologies zet zijn knowhow op het gebied van robotica, data, computer vision en AI in om zijn Sortipack® 

productfamilie uit te breiden. Sortipack® wordt in Eindhoven ontwikkeld door Crux Agribotics. Via Martin Stolze uit 

het Westland biedt de groep een volledig portfolio aan op vlak van interne logistieke oplossingen. Kind Technologies 

is werkelijk de plaats waar Brainport en Greenport elkaar ontmoeten. 

 

Avedon zal Kind Technologies voorzien van groeikapitaal om door te gaan met de ambitie om het volledige proces 

van oogst tot verpakt product te automatiseren. Daarnaast zal de groep haar positie verder versterken via buy-and-

build. 

 

Nick Medaer, Partner binnen het Gimv Smart industries team zegt: "We kijken met trots terug op het parcours 

dat we samen met Alex en Richard hebben afgelegd om Kind Technologies te herpositioneren en uit te bouwen 

tot waar het nu staat, een toonaangevende innovator in de tuinbouwmarkt. Alex en Richard hebben laten zien dat 

ze echte ondernemers zijn, die geloven in hun dromen en meer dan voluit gaan om deze te verwezenlijken. Wij 

wensen hen en Avedon een vruchtbare samenwerking toe." 

 

Alex Kind en Richard Vialle, de oprichters van Kind Technologies, voegen hieraan toe: “We zijn dankbaar voor 

de steun en het vertrouwen van Gimv gedurende de afgelopen vijf jaar en de omslag en vooruitgang die we samen 

hebben geboekt. Kind Technologies is nu goed gepositioneerd om in te spelen op de toenemende vraag naar 

automatisering binnen de glastuinbouwmarkt. We kijken ernaar uit om dit momentum samen met Avedon in de 
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volgende groeifase op te pakken en met onze geavanceerde technologie bij te dragen aan een veiliger en efficiënter 

proces voor het kweken van planten, fruit en groenten.” 

 

Emily Jeffries, Partner bij Avedon stelt: “Wij zien er enorm naar uit om samen met Alex, Richard en de sterke teams 

van Crux en Martin Stolze een veelbelovend groeipad te realiseren. Kind Technologies’ innovatieve cultuur, 

technologie talent en uitstekende product portfolio geven Kind een goede positie om hun waardevolle impact bij 

telers wereldwijd te versnellen.” 

 

De transactie heeft geen significante impact op de intrinsieke waarde van Gimv per 30 september 2022. Over de 

ganse duurtijd van de investering realiseert Gimv een rendement dat hoger ligt dan de lange termijn 

rendementsdoelstelling. Er worden geen verdere financiële details bekendgemaakt. 

 

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: 

Nick Medaer, Partner, Smart Industries 

T +32 3 290 21 28 – nick.medaer@gimv.com 
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