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Antwerpen, 18 december 2015, 14u30 CET (EMBARGO) 

PERSBERICHT 
 
Gimv investeert in de internationale groei van natuurlijke 
klimaatbeheersing- en brandveiligheidspecialist Brakel 

Gimv kondigt aan dat het een meerderheidsbelang verwerft naast het bestaande managementteam 

in het Nederlandse Brakel, een belangrijke Europese speler op het gebied van glazen 

daglichtconstructies en ventilatie- en brandveiligheidoplossingen.  

 

Brakel (www.brakel.com), is reeds meer dan 35 jaar marktleider in de Benelux  en het Verenigd Koninkrijk 

op het vlak van high-end oplossingen voor glazen daglichtconstructies (bv. glazen daken en lichtstraten), 

ventilatie- (bv. uitzetramen, kleppenventilatoren) en brandveiligheidsystemen (bv. branddetectie, 

installaties voor rook- en warmteafvoer) in commerciële en industriële gebouwen. Deze oplossingen 

beantwoorden aan de toenemende vraag naar een comfortabel, duurzaam en veilig binnenklimaat, 

gebruik makend van natuurlijk licht en buitenlucht. Bovendien zijn ze vervaardigd van kwalitatief 

hoogstaande recycleerbare materialen, zoals glas en aluminium. Brakel verzorgt zowel de productie, 

installatie - al dan niet via partners/installateurs - als het onderhoud van deze systemen. Tot 2011 maakte 

Brakel deel uit van het Ierse CRH, een internationale speler in bouwmaterialen, waarna het werd 

overgenomen door het Nederlandse Nordian Capital Partners. 

 

Naast zijn hoofdkantoor in Uden (Nederland), beschikt Brakel over satellietkantoren in België en het 

Verenigd Koninkrijk en een bijkomende productiefaciliteit in Slowakije. Daarnaast maakt de groep voor de 

lokale projecten gebruik van een uitgebreid partnernetwerk dat actief is in 35 landen. Tot hun meer 

bekende projecten behoren de gebouwen van staalproducent Arcelor Mittal in Gent, het Rijksmuseum in 

Amsterdam, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en fabrieken voor bandenproducent Michelin in 

Frankrijk en Spanje. Brakel Group stelt in totaal 315 mensen tewerk en realiseerde in 2014 een omzet van 

ruim EUR 50 miljoen.  

 

“Afgelopen periode hebben we gebruikt om te investeren in een stabiele onderneming met drie robuuste 

pijlers: producten, projecten en service, en onderhoud. Brakel heeft een sterk financieel profiel en een 

solide platform voor toekomstige groei, geheel gebaseerd op eigen producten en systemen. We zijn 

verheugd met de support van Gimv om hierin verder te investeren en een versnelling te brengen in onze 

groeiambitie. We geloven erin dat deze betrokkenheid zal bijdragen aan de ontwikkeling van Brakel en 

aanhoudend succes voor de toekomst,” aldus Ton van Gerwen, CEO Brakel. 

 

http://www.brakel.com/


 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com Page | 2 

Ivo Vincente, Managing Partner en hoofd van het Sustainable Cities platform van Gimv: “De systemen en 

diensten van Brakel spelen in op de groeiende trend naar duurzame gebouwen, en beantwoorden aan de 

steeds strenger wordende regelgeving op het vlak van klimaatbeheersing en brandveiligheid in de diverse 

Europese landen. Deze investering sluit dan ook naadloos aan bij het Sustainable Cities platform en de 

focus op HVAC (‘heating-ventilation-airconditioning’) als een van onze voorkeurssectoren. Samen met het 

ervaren managementteam van Brakel gaan we voluit voor de verdere internationale expansie en de groei 

van maintenance en servicing.” 

 

 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture 

capital. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief co-

investeringspartnerships) aan investeringen in ~50 portefeuillebedrijven. 

 

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 bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) 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: 

 

Frank De Leenheer     Ivo Vincente 

Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv   Managing Partner & Head of Sustainable Cities Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com   T +31 70 3 618 618 – ivo.vincente@gimv.com 

 

Helma de Klein (voor info vakpers)    Ton van Gerwen 

Marketing & Communicatie Manager Brakel    Directeur Brakel 

T + 31 6427 02733 – hdeklein@brakel.com     T +31 6538 65159 – tvangerwen@brakel.com 
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