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Gimv verkoopt zijn participatie in Human Inference, één van 
de Europese marktleiders in datakwaliteit 
 

Gimv verkoopt zijn participatie in Human Inference aan Neopost (www.neopost.com), 
Europees marktleider en wereldwijd de tweede grootste leverancier van oplossingen voor 
postverwerking. Neopost staat genoteerd op Euronext Parijs (ticker: NEO), is rechtstreeks 
aanwezig in 29 landen met 5.900 werknemers en had in 2011 een jaaromzet van 1.003 
miljoen euro. Zijn producten en diensten worden in meer dan 90 landen verkocht. 

Human Inference (www.humaninference.com), opgericht in 1986 met hoofdzetel in Arnhem 
(Nederland), is één van de toonaangevende Europese leveranciers van oplossingen voor 
datakwaliteit. De laatste jaren is Human Inference geëvolueerd naar een provider van oplossingen 
voor het beheer van master data voor klantendatabases (Master Data Management of MDM). Door 
alle informatie over een klant samen te brengen in een enkele master database kunnen de verkoop 
en marketing, operationele doeltreffendheid en risicobeheer aanzienlijk worden verbeterd. De 
systemen die door Human Inference worden ontwikkeld, kunnen in alle talen worden gebruikt en 
aangepast worden aan alle culturen. Hierdoor kunnen organisaties op een zinvollere en 
persoonlijkere manier omgaan met hun klanten. Human Inference levert zijn diensten aan grote 
banken, verzekeringsmaatschappijen en andere grote ondernemingen in heel Europa. Belangrijke 
klanten zijn onder meer ABN AMRO, Center Parcs, E-ON, ING Bank en Nutricia. 

Winfried van Holland, CEO van Human Inference : "In de voorbije jaren heeft Gimv als 
voornaamste investeerder Human Inference gestimuleerd om een visionaire 
datakwaliteitleverancier te blijven en zich te ontwikkelen tot een internationaal erkende speler in het 
domein van Master Data Management. Onze klanten hebben deze visie gesteund en we willen hen 
hiervoor graag bedanken."  

De verkoop van Human Inference heeft een positieve impact van 5,2 miljoen euro (0,22 euro per 
aandeel) op het laatst gepubliceerde eigen vermogen van Gimv per 30 september 2012. Over de 
gehele looptijd betekent dit voor Gimv een investering met een rendement dat in lijn ligt met het 
langetermijngemiddelde van Gimv. Er worden geen verdere financiële details over deze transactie 
bekendgemaakt. 

  

http://www.neopost.com/
http://www.humaninference.com/
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Elderd Land – Partner Gimv 

T +31 6 53 76 41 07 – elderd.land@gimv.com 

Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

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

Over Gimv 

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

venture capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel. Gimv beheert  ongeveer 1,8 miljard EUR 

(inclusief fondsen van derden) aan investeringen in  85 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer 

dan 6 miljard EUR genereren en meer dan 28.000 professionals tewerkstellen.  

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: Consumer 2020, 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. 
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