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Antwerpen/Gémenos, 4 oktober 2016, 07:30 CET (embargo) 

Gimv investeert samen met management in verdere groei van Acceo 

Gimv verwerft een belang van circa 60% in Acceo. Oprichter/CEO Stéphane Doré en het 

management blijven eveneens aandeelhouder. Acceo is een onafhankelijke Franse aanbieder van 

inspectie- en certificeringsdiensten voor gebouwen en richt zich vooral op domeinen die een 

specialistische kennis vergen, zoals liftinspecties, alsook toegankelijkheids- en energie-

efficiëntieaudits van gebouwen. Acceo heeft de ambitie om in de komende jaren verder te groeien 

in Frankrijk, nieuwe geografische markten aan te boren en uit te breiden richting nieuwe 

activiteiten.  

 

Acceo (www.acceo.eu) werd opgericht in 2003 en is een onafhankelijke speler in de wereld van 

liftinspecties en monitoringdiensten, alsook toegankelijkheids- en energie-efficiëntieaudits. De groep heeft 

ook een kenniscentrum voor ‘verticaal transport’, waarbij het advies levert bij het ontwerp van liften in 

nieuwe en bestaande gebouwen. De klanten van Acceo zijn vastgoedeigenaars in de commerciële of 

administratieve sector (bv. Unibail Rodamco, BNP, Allianz, EDF, Casino), gemeenten en regionale 

instanties, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, organisaties in de sociale sector en ook 

gebouwbeheerders (bv. Foncia, Citya, Nexity, Square Habitat). Acceo heeft zijn hoofdzetel in Gémenos bij 

Marseille en opereert via 17 zelfstandige kantoren in Frankrijk, België en Spanje. Ondersteund door de 

toenemende regelgeving voor gebouwen op het vlak van veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid, is 

de omzet over de jaren heen gestegen tot zo'n 18,4 miljoen euro (2015). Het bedrijf wil zijn omvang binnen 

de vijf jaar verdubbelen door (i) zijn positie in Frankrijk te versterken, (ii) verdere geografische expansie – 

in eerste instantie in België en Spanje – en (iii) andere revelante diensten uit te bouwen.  

 

Gimv neemt een participatie van circa 60% in de onderneming door de aandelen over te kopen van Ekkio 

Capital (40%) en door een gedeeltelijke uitkoop van de aandelen in handen van de oprichter en het 

management.  

 

Thomas Dewever, partner in het Sustainable Cities platform van Gimv: "Gebouweigenaars en -beheerders 

worden steeds vaker geconfronteerd met complexe technische en administratieve voorschriften op het 

vlak van veiligheid en duurzaamheid. Acceo biedt onafhankelijk advies en specialistische kennis die zijn 

klanten toelaat aan deze regelgeving te voldoen. Acceo’s professionalisme en nauwe samenwerking met 

de klant resulteerden in een loyaal klantenbestand en een opmerkelijke groei, waarop het ook in de 

toekomst kan verder bouwen. We zijn erg blij dat dit ambitieuze en ondernemende managementteam 

Gimv als partner heeft gekozen om een vervolg te breien aan dit succesverhaal en de groei in Frankrijk en 

nieuwe markten samen verder te zetten." 

 

http://www.acceo.eu/
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Stéphane Doré, CEO en oprichter van Acceo: "We zijn gelukkig dat Gimv onze partner wordt in deze 

nieuwe fase van onze ontwikkeling. We hebben ambitieuze plannen om onze zaken uit te breiden in 

Frankrijk en daarbuiten. Het trackrecord van Gimv als investeerder in groeibedrijven en zijn Europese 

aanwezigheid zullen ons helpen deze ambities te realiseren." 

 

Er worden geen verdere financiële details over de transactie bekendgemaakt. 

 

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 

 

OVER ACCEO 

Acceo werd opgericht in 2003 en is een onafhankelijke aanbieder van inspectie- en certificeringsdiensten voor 

gebouwen die zich vooral richt op domeinen die een specialistische kennis vergen. De groep heeft vier business units 

en een netwerk van 17 kantoren in Frankrijk, België en Spanje. De business unit A2C houdt zich bezig met liftinspecties 

en diensten voor continue monitoring. A2CH is actief in de markt van toegankelijkheidsaudits. E2C voert audits voor 

energie-efficiëntie uit en A9C is het kenniscentrum van de groep voor verticaal transport en biedt advies bij het ontwerp 

van liften in nieuwe en bestaande gebouwen. 

 

Meer informatie over Acceo vindt u op www.acceo.eu 

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

Thomas Dewever, Partner Sustainable Cities Gimv 

T +32 3 290 21 33 – thomas.dewever@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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

http://www.gimv.com/
mailto:frank.deleenheer@gimv.com

