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Antwerpen, 01 08 2016, 17:45 CET 

Gimv investeert in de verdere internationale groei van het Belgische 
Summa, een Europese marktleider in digitale snijmachines 

Gimv verwerft de meerderheid in Summa, een innovatieve speler op het vlak van snijmachines 

voor de grafische sector. Het management van Summa investeert naast Gimv in deze transactie. 

De ambities zijn voluit inzetten op verdere geografische expansie en nieuwe innovatieve producten 

op de markt brengen. 

 

Summa (www.summa.eu) is Europees marktleider in het segment van de rolsnijmachines, waarmee 

flexibele materialen op rol snel kunnen worden versneden. Sinds enkele jaren is de onderneming ook 

actief in de markt van vlakbed-snijmachines, die toelaten om nauwkeurig en snel complexe vormen uit 

harde materialen te snijden. Beide type machines worden in de grafische sector gebruikt tijdens het 

afwerkingsproces voor het versnijden van karton, textiel, vinyl, plexiglas, enz. De wereldwijde verkoop 

gebeurt via een internationaal dealernetwerk.  

 

De historiek van het bedrijf, dat gevestigd is in Gistel (België), gaat terug tot 1973. Sindsdien wisselde het 

bedrijf meermaals van eigenaar tot het in 1999 in handen kwam van de huidige Amerikaanse eigenaar 

samen met 2 Belgische vennoten uit het huidige managementteam. In 2015 realiseerde het bedrijf met 52 

werknemers een omzet van 17,7 miljoen EUR. De ambitie is om dit cijfer tegen 2020 met meer dan 50% te 

doen groeien. Dit wil het bedrijf realiseren door enerzijds zijn marktpositie in Azië en de Verenigde Staten 

verder uit te bouwen, en anderzijds door zijn marktaandeel in de markt van de vlakbed-snijmachines 

verder op te krikken. 

 

Tom Van de Voorde, Partner Gimv Smart Industries, over de transactie: “Technologie en grote werkkracht 

hebben van Summa een ‘hidden champion’ gemaakt. Binnen de sector is Summa gekend als een sterk 

merk in de wereld van snijmachines. Vanuit het Smart Industries platform zijn we bijzonder verheugd om 

samen met het management het verhaal verder te zetten met een bedrijf dat ideaal aansluit bij de 

platformstrategie. Gimv Smart Industries heeft een focus op innovatieve bedrijven die zich differentiëren 

door hun technologische expertise met hoofdkwartier binnen de Benelux, Frankrijk en Duitsland. 

Gedurende de voorbije jaren heeft het team een succesvolle ervaring opgebouwd binnen de sector van 

“engineered systems”, ICT en “advanced manufacturing”.” 

 

Erwin Vandousselaere, CEO Summa, vertelt: “Met Gimv als nieuwe partner komt er een partij aan boord 

die niet enkel een enorme ervaring maar ook de nodige middelen heeft om onze verdere internationale 

groei te helpen waarmaken. Daarnaast biedt het binnenbrengen van professionalisme in onze KMO-

structuur zeker ook een grote meerwaarde die de verdere innovatie en commercialisatie van onze 

http://www.summa.eu/
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producten en diensten kan optimaliseren. Wij kijken er dan ook naar uit om samen een vervolg aan ons 

succesverhaal te schrijven in de komende jaren”. 

 

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 circa 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 SUMMA 

Met meer dan 30 jaar ervaring in het bouwen van snijplotters levert Summa uiterst betrouwbare en precieze producten 

voor de beletterings- en zeefdrukindustrie, duurzame buitenreclame en luchtvaart. Een van de belangrijkste 

eigenschappen van Summa’s producten is hun grote duurzaamheid. Summa’s productengamma omvat de SummaCut 

en S Class 2 vinylsnijmachines, de DC5 en DC5sx thermische transfer print- en snijsystemen en de F Reeks vlakbed 

plotters. Summa’s snijmachines zijn te verkrijgen in combinatie met een brede reeks accessoires, consumables en 

software-opties voor zowel Mac als Pc. 

Meer informatie over Summa vindt u op www.summa.eu 

 

 

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

Tom Van de Voorde, Partner in het Smart Industries platform van Gimv 

T +32 3 290 21 17 - tom.vandevoorde@gimv.com 

 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

T +32 3 290 22 17 - kristof.vandecapelle@gimv.com 
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