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Parijs / Caen, 6 januari 2016, 17u45 CET (EMBARGO) 

PERSBERICHT 
 
Gimv investeert in de verdere groei van de Franse distributeur van 
ijzerwaren Legallais 

Gimv kondigt aan dat het een minderheidsbelang verwerft in het Franse bedrijf Groupe Legallais. 

De CEO en tevens voorzitter van de groep blijft referentieaandeelhouder naast de 

familie/oprichters, de belangrijkste kaderleden en Siparex. Naar aanleiding van deze transactie 

verkoopt Siparex het grootste deel van zijn participatie. Legallais is de referentie in de Franse 

markt voor de distributie van ijzerwaren. Gimv zal de verdere groei van het bedrijf in Frankrijk 

ondersteunen, en selectief gekozen andere Europese markten.  

 

Legallais (www.legallais.com) werd opgericht in 1889 en groeide uit tot de referentie in de Franse markt 

voor de distributie van ijzerwaren. Het bedrijf wil een one-stop-shop zijn voor algemene 

bouwwerkzaamheden en afwerking (bouwproducten, verbruiksartikelen, gereedschap, sanitaire en 

elektrische materialen, ...), met een volledig en hoogwaardig aanbod voor vaklui, bouw- en  

onderhoudsbedrijven. Deze klanten worden benaderd via meerdere distributiekanalen, namelijk directe 

verkoop, online kanalen en 13 fysieke verkoopspunten. De combinatie van een grote 

productbeschikbaarheid met een geautomatiseerde en efficiënte logistiek (levering daags na bestelling) 

zorgt voor een onberispelijke service die de klantentevredenheid ten goede komt. 

 

Naast een sterk lokale Franse aanwezigheid -via Legallais en 4 minder bekende merken-, heeft Legallais 

ook kleinere filialen in Duitsland en Polen. De groep stelt bijna 1.000 mensen tewerk en realiseerde in  

2015 een omzet van ruim 225 miljoen EUR. Meer dan 40.000 professionele klanten worden bediend door 

Legallais. Vandaag is het bedrijf vertegenwoordigd in gans Frankrijk en heeft het reeds een dominante 

marktpositie in het Noord-Westen van Frankrijk en in de regio Parijs.  

 

Met deze transactie komt er een nieuwe financiële partner aan boord, die een deel van de participatie van 

Siparex overneemt, dat aandeelhouder is sinds 2010. Over die periode heeft de Groep haar positie als 

toonaangevende speler in de sector versterkt en werd de omzet quasi verdubbeld. Deze evolutie, zowel 

gerealiseerd via organische groei als via overnames, was te danken aan de uitbreiding van de 

productlijnen, de verbreding van het klantenbestand (o.a. B2C) en eerste voorzichtige stappen richting 

internationalisatie gekoppeld aan de uitbreiding van de logistiek en distributie. Met de instap van Gimv als 

partner heeft Legallais de ambitie om verder te groeien in de regio’s waar ze momenteel minder aanwezig 

is in de Franse markt. Daarbij worden ook buy & build opportuniteiten overwogen, zowel in Frankrijk als 

selectief in andere Europese markten. 

http://www.legallais.com/
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"Sinds 1999 heeft de groep professionele aandeelhouders in haar kapitaal. Met de instap van Gimv zullen 

we onze groei verder versnellen, zowel organisch als door overnames in Frankrijk en in het buitenland. 

Gimvs internationale aanwezigheid en multi-sector expertise zullen ons in staat stellen om onze 

ambitieuze strategie en streven naar excellentie te versterken”, zegt Philippe Casenave-Péré, CEO en 

voorzitter van Groupe Legallais. 

 

Anne Caron, Partner bij het Connected Consumer platform van Gimv, stelt: "Als een van de belangrijkste  

distributeurs in ijzerwaren in Frankrijk is Legallais goed geplaatst om haar kwalitatieve dienstverlening 

verder uit te bouwen in de Franse markt. Het drie-dimensionale business model gebaseerd op distributie 

via verschillende kanalen, een gespecialiseerd multi-productaanbod en een positionering richting 

verschillende klantengroepen, is een sterk onderscheidende factor en geeft het bedrijf een voorsprong om 

sneller te groeien dan de markt. Deze investering is een mooie aanvulling voor de Connected Consumer-

portefeuille dankzij de know-how die het team kan bieden inzake omni-channel marktstrategieën en 

datagedreven verkopen. Samen met het professionele en ervaren managementteam van Legallais willen 

we ons engageren in de verdere groei van de groep, zowel organisch als via selectieve 

overnameopportuniteiten. " 

 

Het afronden van de  transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de 

goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. 

 

 

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.  

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met : 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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

http://www.legallais.com/

