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Gimv verkoopt zijn participatie in het Nederlandse De Groot 
Fresh Group 
 

Gimv verkoopt zijn participatie in De Groot Fresh Group terug aan de familie De Groot. Zo komt het 
bedrijf na een belangrijke transitiefase volledig in handen van de broers Ben & William de Groot. We 
kunnen spreken van een voorbeeld van een zeer geslaagde successie.  

De Groot Fresh Group (www.degrootfreshgroup.nl ), met de hoofdvestiging in Hedel (Nederland), is 
een internationale onderneming actief op het gebied van import, distributie en export van groenten en 
fruit. Naast de traditionele handel en gekoelde opslag beschikt De Groot Fresh Group over ultra 
moderne computergestuurde bananenrijpkamers, volledig geautomatiseerde verpakkingslijnen en een 
eigen transportonderneming. Gimv nam in 2005 een meerderheidsbelang in de Groot Fresh Group. 
Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid van een puur familiebedrijf naar een meer professionele 
internationale organisatie met 200 werknemers en een omzet van bijna 200 miljoen EUR in 2010. 
Dankzij een diversificatie van de activiteiten zijn ze erin geslaagd om hun markpositie in Europa te 
versterken en zich te profileren als een belangrijke speler op gebied van het rijpen van bananen.  

Ben de Groot, CEO van de Groot Fresh Group, kijkt met volle tevredenheid terug op de jaren van 
samenwerking met Gimv: “Mede door haar betrokkenheid en de open en constructieve wijze van 
communiceren is er veel geleerd en geoptimaliseerd. De passie voor het zelfstandig ondernemen 
heeft bij mij en mijn broer uiteindelijk de doorslag gegeven om zelf richting te willen geven aan de 
toekomst.” 

Ivo Vincente, Head Buyouts & Growth Nederland, over deze transactie: “Ik heb grote bewondering 
voor de visie en het ondernemerschap van het management van De Groot Fresh Group. Onze 
uitstekende en bovenal prettige samenwerking heeft haar vruchten afgeworpen.” 

De verkoop van De Groot Fresh Group heeft een licht positieve impact op het laatste gepubliceerde 
eigen vermogen van Gimv op 30 juni 2011. Over de gehele looptijd van de investering betekent dit 
een return die hoger is dan het historische gemiddelde van Gimv. Er worden geen verdere financiële 
details over deze transactie bekend gemaakt.  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dhr. Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

Dhr. Ivo Vincente – Head Buyouts & Growth Netherlands 

T +31 70 3 618 621 – ivo.vincente@gimv.com 

Dhr.Ben de Groot – CEO de Groot Fresh Group BV 
T. +31 73 5 998 888 – ben@degrootfreshgroup.nl  

Over Gimv 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 30 jaar ervaring in private equity en venture 

capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel en beheert momenteel 1,9 miljard EUR 

(inclusief fondsen van derden). 

Gimv investeert in buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven en daarnaast 

verstrekt Gimv via gespecialiseerde teams durfkapitaal aan bedrijven actief in Life Science, 

Technologie en Cleantech. Hiervoor kan Gimv zich beroepen op een regionale aanwezigheid met 

vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en een uitgebreid internationaal 

expertisenetwerk. 

Specifieke activiteiten of welbepaalde landen benadert Gimv via gespecialiseerde fondsen, al dan niet 

in samenwerking met ervaren partners. Voorbeelden hiervan zijn Gimv-XL, Gimv-Agri+, DG Infra+, 

DG Infra Yield, enz. 

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