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Gimv investeert 14,5 miljoen USD in Ebuzzing, ex-Wikio Group 

 

Gimv leidt de tweede financieringsronde van 25 miljoen USD bij Ebuzzing ( www.ebuzzing.com ), 
ex-Wikio Group, een toonaangevende Europese sociale mediagroep. Gimv investeert 14,5 miljoen 
USD naast de bestaande aandeelhouders en de oprichter, Pierre Chappaz.  Met deze financiering 
wil Gimv de ontwikkeling en groei van deze ambitieuze onderneming ondersteunen en haar de 
middelen verschaffen om de nummer één van de sociale media in Europa te worden. 

Geoffroy Dubus, Partner Venture Capital bij Gimv: "Ebuzzing is een referentieplatform voor de 
verspreiding van content over merken op de sociale media in Europa. Wij zijn verheugd deze groep 
te kunnen begeleiden in zijn internationale ontwikkeling om de nummer één in de sector te worden. 
Het gaat om één van de beste internetteams in Europa in een markt met een bijzonder sterk 
potentieel." 

Ebuzzing is met Overblog, het leidinggevende blogplatform in Europa, een echte mediaspecialist, 
met volgens Comscore meer dan 28 miljoen unieke bezoekers per maand. De onderneming werd 
opgericht in 2005 en biedt bedrijven marketingoplossingen waarmee ze hun merken in de sociale 
media kunnen promoten, met name door het verspreiden van reclamefilmpjes in de sociale media 
(blogs, YouTube, Facebook, Twitter, etc.). 

Pierre Chappaz, CEO van Ebuzzing, vertelt: "Met deze financiering kunnen we onze groei binnen 
Europa versnellen." Ebuzzing heeft recent een reeks van acht fusies en overnames uitgevoerd. De 
laatste vond plaats in juni 2011 en betrof Trigami, een belangrijk platform voor sociale marketing in 
de Duitstalige landen. "Vandaag kunnen we dankzij de extra middelen nieuwe kansen voor 
ontwikkeling grijpen," voegt Pierre Chappaz toe. 

Ebuzzing wordt geleid door ervaren managers en serie-ondernemers, en heeft kantoren in Bazel, 
Hamburg, Dusseldorf, Londen, Luxemburg, Milaan, Parijs, Madrid, Toulouse en Rome. De 
onderneming realiseerde in 2010 een omzet van 15 miljoen USD en voorspelt voor dit jaar ruim 25 
miljoen USD omzet. De groep telt meer dan 160 medewerkers. 

Gimv zal worden vertegenwoordigd binnen de Raad van Bestuur van Ebuzzing Group. 

Alle betrokken partijen hebben beslist geen verdere financiële details over deze transactie vrij te 
geven.  

 

 
 
 
 

http://www.ebuzzing.com/
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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. Geoffroy Dubus – Partner Venture Capital Gimv 

T +33 1 58 36 45 60 – geoffroy.dubus@gimv.com 

 

Dhr. Frédéric Montagnon – Chief Marketing Officer Ebuzzing Group 

T +33 6 10 09 60 77 –  frederic.montagnon@wikiogroup.com 

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: www.gimv.com 

Over Ebuzzing  

Ebuzzing is onder leiding van een ervaren managementteam uitgegroeid tot de marktleider in 

sociale media in Europa. Het begeleidt merken bij het bepalen van hun communicatiestrategie op 

sociale media en beheren OverBlog, het grootste blogplatform in Europa. 

De groep heeft maandelijks 28,5 miljoen unieke gebruikers (Comscore, juli 2011). Ebuzzing stelt 

160 werknemers tewerk en heeft kantoren in Parijs, Toulouse, Milaan, Rome, Madrid, Hamburg, 

Dusseldorf, Bazel en Londen. 

Meer informatie over Ebuzzing: www.ebuzzing.com , www.over-blog.com  
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