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Antwerpen-Hasselt / 28 december 2011 / 07u30 CET  
  
Gimv verhoogt participatie in VCST door overname belang 
LRM 
 

Gimv verhoogt zijn meerderheidsbelang in VCST tot 79.8% door de overname van de participatie 
in handen van LRM.  

VCST (www.vcst.be) is een toeleverancier aan de automobielindustrie, gespecialiseerd in het 
ontwerp en productie van precisie-tandwielen voor motoren en transmissies, transmissieassen en 
componenten voor remsystemen, zowel voor personen- als vrachtwagens en 
constructievoertuigen. VCST werd opgericht in 1972 en is momenteel actief op zowel de Europese 
als Noord-Amerikaanse markt met fabrieken in Sint-Truiden (België – hoofdzetel), Reichenbach 
(Duitsland), Leon (Mexico) en sinds kort ook Ghangzhou (China). Klanten zijn onder meer 
Continental, Volkswagen, Ford, Paccar, GM en ZF. De groep verwacht in 2011 een omzet te 
realiseren van ongeveer EUR 150 miljoen en stelt op vandaag bijna 1,000 personeelsleden tewerk. 

Door de instorting van de automobielmarkt in de nasleep van de vorige financiële crisis, werd 
midden 2009 onder impuls van de investeringsmaatschappijen LRM en Gimv een volledig nieuwe 
financiële structuur opgetuigd. Hierbij werden niet alleen de bestaande bankschulden substantieel 
verminderd, maar voerden Gimv en LRM ook een kapitaalverhoging door ten belope van EUR 10 
miljoen. Naar aanleiding van deze transactie verwierf Gimv een meerderheidsbelang in het bedrijf. 
Sindsdien profiteerde de automobielindustrie van een snel herstel van de markt in de meer mature 
regio’s en de aanhoudende groei in de opkomende markten. Vandaag verhoogt Gimv zijn belang in 
VCST van 53.1% tot 79.8% door overname van de participatie van LRM. Bedoeling is om met 
VCST verder te gaan op het ingeslagen groeitraject, met verdere diversificatie in termen van 
afzetmarkten, klantenbasis en innovatieve productoplossingen. 

Alle betrokken partijen hebben beslist geen verdere financiële details over deze transactie bekend 
te maken. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dhr. Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

Dhr. Alain Keppens – Head Buyouts & Growth Belgium 
T +32 3 290 21 12– alain.keppens@gimv.com 
 
Dhr. Jeffrey Alenus – Commercieel Directeur LRM 
T  +32 475 93 03 61 – j.alenus@lrm.be 
 
Dhr. Guido Quanten – Directeur Private Equity LRM 
T +32 11 24 68 40 – g.guanten@lrm.be 
 
Over Gimv 
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 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 
 
Over LRM 
LRM is een winstgedreven investeerder. Via een unieke combinatie van risicokapitaal en vastgoed 
draagt LRM bij tot de economische ontwikkeling en de algemene tewerkstelling in de provincie 
Limburg, “Zuurstof voor groei”!  
 
Elke onderneming die er activiteiten ontwikkelt, kan een beroep doen op LRM. Van ambitieuze 
starter tot groeiende multinational. Geen enkele sector wordt door ons uitgesloten. De toegang 
loopt via vijf domeinen: ICT & Media, Life Sciences, Cleantech& Energie, KMO en Grote 
ondernemingen.  
 
Meer info over LRM vindt u terug op www.lrm.be 
 


