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Gimv-Agri+ leidt kapitaalronde van 6 miljoen EUR bij  
waste-to-energybedrijf GreenWatt 
 

Gimv-Agri+ heeft met steun van nieuwe investeerders Innogy Venture Capital en SRIW en 
bestaande investeerders Energie Brabant Wallon, Nivelinvest, Vives en business angels een 
kapitaalronde van 6 miljoen EUR bij GreenWatt geleid. Gimv-Agri+ investeert 3,6 miljoen 
EUR in deze ronde.  Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt kant-en-klare installaties voor de 
valorisatie van afval bij landbouw-, voedings- en drankbedrijven. Deze kapitaalverhoging 
moet de verdere internationale ontwikkeling van het bedrijf mogelijk maken. 

GreenWatt (www.greenwatt.be) werd in 2004 opgericht als een spin-off van de Belgische 
Université Catholique de Louvain (UCL) en ontwerpt, ontwikkelt, verkoopt en onderhoudt kant-en-
klare lokaal geïntegreerde biogasinstallaties voor de agrofood- en drankindustrie. Biogas kan als 
brandstof worden gebruikt in warmtekrachtkoppelingsinstallaties (cogeneratie) of kan ook worden 
gezuiverd en veredeld tot biomethaan met aardgas-kwaliteit voor injectie in het aardgasnet. 

De installaties van van GreenWatt maken gebruik van een meerfasig, anaeroob vergistingsproces
1
 

aan de hand van een gepatenteerde technologie die resulteert in een uitzonderlijke robuustheid, 
processtabiliteit en voedingsflexibiliteit. Deze installaties maken bovendien de flexibele vergisting 
van organisch afval mogelijk zonder toevoeging van dierlijke mest waardoor ze zeer geschikt zijn 
voor de voedingsindustrie en waardoor de resterende fractie kan gevaloriseerd worden als 
biologische meststof. Potentiële klanten zijn landbouwers, voedings- en drankbedrijven, 
foodservice bedrijven en voedingsdistributeurs. Het bedrijf is vandaag actief in de Benelux en 
Frankrijk, waar het reeds verscheidene klanten heeft. GreenWatt heeft echter de ambitie om 
internationaal verder uit te breiden. 

Philippe Mengal, CEO van GreenWatt, licht toe: "GreenWatt is verheugd om Gimv-Agri+, Innogy 
Venture Capital en SRIW als aandeelhouders te mogen verwelkomen. Nadat we de afgelopen 
twee jaar met succes de sterkte van ons concept en businessmodel hebben aangetoond, kunnen 
we met deze substantiële kapitaalverhoging de internationale uitbreiding van GreenWatt 
versnellen. Onze nieuwe investeerders zullen ook waardevolle industriële contacten aanbrengen 
om onze groei te ondersteunen." 

Bart Diels, Partner bij Gimv verantwoordelijk voor Cleantech zegt: "De waste-to-energy oplossing 
van GreenWatt maakt de exploitatie van autonome kleine tot middelgrote installaties, die gebruik 
maken van eigen afval, economisch haalbaar. Ze bieden agrofoodbedrijven een rendabele 
oplossing om energie- en afvalverwerkingskosten te verminderen door hun organische 
afvalstromen te valoriseren.  We zijn ook zeer verheugd om te co-investeren met Innogy Venture 
Capital, de venture capital-afdeling van het Duitse RWE, een van de toonaangevende elektriciteits- 

                                                      
1
 Anaerobe vergisting is een reeks processen waarin micro-organismen biologisch afbreekbaar materiaal in een 

zuurstofloze omgeving afbreken. 

http://www.greenwatt.be/
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en gasbedrijven in Europa. Dit biedt GreenWatt een unieke toegang tot nutsbedrijven, potentiële 
klanten en technologieleveranciers. We zijn ook verheugd te kunnen rekenen op de verdere steun 
van de lokale en bestaande investeerders en kijken er naar uit om samen de groeiplannen van 
Philippe en zijn team te steunen." 

ICAFIN NV trad op als corporate financieel adviseur voor GreenWatt. NautaDutilh was juridisch 
adviseur van GreenWatt. 

Alle betrokken partijen hebben besloten geen verdere financiële informatie over deze transactie 
bekend te maken. 

 

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. Bart Diels – Partner Gimv 

T +32 3 290 21 41– bart.diels@gimv.com 

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 1,8 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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