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Gimv investeert in Trustteam, een snelgroeiend Vlaams ICT-
servicebedrijf 
 

Gimv verwerft een meerderheidsbelang in het Kortrijkse Trustteam, een ICT-bedrijf dat 
totaaloplossingen aanbiedt aan KMO’s op het niveau van infrastructuur, software, beveiliging en 
communicatie. De overige aandelen zijn in handen van stichter-CEO Stijn Vandeputte en 
uitvoerend bestuurder, Patrick Cornette. De instap van Gimv moet het bedrijf toelaten om zijn  
ambitieuze groeiplannen te realiseren, die zowel gericht zijn op organische als op externe groei.  

Trustteam (www.trustteam.be), winnaar van de Trends Gazellen West-Vlaanderen in 2011, werd in 
2002 opgericht door Stijn Vandeputte en is sindsdien uitgegroeid tot een sterke nichespeler in ICT 
dienstverlening. Het bedrijf biedt enerzijds een totaalpakket aan van netwerkdiensten met 
betrekking tot infrastructuur, beveiliging en communicatie voor KMO’s, die zo hun ICT-beheer 
kunnen uitbesteden. Daarnaast richt Trustteam zich met zijn zelf ontwikkelde software op de 
zorgsector. Trustteam heeft een zeer loyale en gediversifieerde klantenbasis van circa 1500 
KMO’s, voornamelijk actief binnen de dienstensector. Het bedrijf telt 65 werknemers en heeft 
vestigingen in België en in Roemenië. 

In 2010 realiseerde het bedrijf een omzet van iets meer dan 10 miljoen EUR, wat een 
vervijfvoudiging betekent op vijf jaar tijd. Naast organische groei, is externe expansie steeds een 
onderdeel geweest van Trustteam’s zakenmodel. De bedoeling is om deze strategie onverminderd 
verder te zetten en de omzet de komende vijf jaar opnieuw te verdubbelen.  

Stijn Vandeputte, oprichter-CEO van Trustteam: “Wij zijn zeer verheugd in Gimv een solide partner 
te hebben gevonden die de positie van Trustteam in haar welgekozen niches en visie verder wil 
uitbouwen en ondersteunen.” 

Tom Van de Voorde, Executive Investment Manager Gimv: “Binnen onze portefeuille merken we 
dat ICT één van de sterkmakers is van succesvolle bedrijven. Trustteam is een bedrijf dat op dit 
gebied het verschil kan maken voor zijn klanten. Niet enkel door zijn kwalitatieve service en 
software-oplossingen, maar in belangrijke mate ook door de visie en gedrevenheid van Trustteam’s 
mensen.” 

Alle betrokken partijen hebben beslist om geen bijkomende financiële details over deze transactie 
bekend te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trustteam.be/
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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. Tom Van de Voorde – Executive Investment Manager 

T +32 3 290 21 17– tom.vandevoorde@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 1,9 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 Sciences, 

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 

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

