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Antwerpen (B) / Gütersloh (D), 25 september 2017, 7.30 uur CET (embargo) 

Gimv verwerft een meerderheidsbelang in WEMAS, een 
toonaangevende Duitse leverancier van passieve mobiele 
verkeersveiligheidsuitrusting 

Gimv neemt samen met het management het Duitse WEMAS over van NORD Holding, die sinds 2011 

een meerderheidsbelang had. Gimv verwerft een significant meerderheidsbelang terwijl het saldo in 

handen komt van het managementteam van het bedrijf onder leiding van CEO Markus Schwinn. 

WEMAS wil niet enkel zijn kernactiviteiten in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) 

doen groeien, maar ook naar omliggende verkeersveiligheidsmarkten uitbreiden en zijn 

internationale activiteit verder ontwikkelen. 

 

WEMAS Absperrtechnik GmbH (www.wemas.de) werd opgericht in 1971 en is uitgegroeid tot een 

totaalleverancier van gecertificeerde passieve mobiele verkeersveiligheidsuitrusting zoals 

beschermingshekken, signalisatiebakens, waarschuwingslampen en verkeerskegels. Het bedrijf levert 

zowel aan groothandelaars als dienstverleners die belast zijn met de veiligheid bij wegwerkzaamheden en 

dit voor de verkeersveiligheids-, infrastructuur- en bouwmarkten, hoofdzakelijk in de DACH-regio.  

 

Het bedrijf is actief in een groeiende markt. WEMAS is goed geplaatst om van die groei te profiteren dankzij 

zijn innovatief en hoogwaardig product- en dienstenaanbod, waaronder het grootste aantal gecertificeerde 

verkeersveiligheidsproducten in de sector en een breed gamma van producten op maat van de klant.  

 

WEMAS is gevestigd in Gütersloh (Noordrijn-Westfalen, Duitsland) waar de meeste producten worden 

gemaakt. Meer dan 120 werknemers bedienen meer dan 1.000 klanten en realiseren zo een omzet van 33,7 

miljoen euro (2016). De komende jaren wil het bedrijf zijn passieve mobiele veiligheidsactiviteiten zowel in 

de DACH-regio als internationaal verder doen groeien. Daarnaast wil het graag omliggende 

verkeersveiligheidsmarktsegmenten aanboren, mogelijk via overnames. 

 

Markus Schwinn, CEO van WEMAS Absperrtechnik, licht toe: "Ik kijk ernaar uit om WEMAS naar het 

volgende niveau te brengen met de hulp van Gimv, een partner met een sterk trackrecord als groei-

investeerder. Dankzij deze samenwerking zal ons bedrijf sneller kunnen groeien." 

 

Ruben Monballieu, Principal in het Gimv Sustainable Cities Platform, vult aan: "Meer verkeer, toenemende 

investeringen in wegeninfrastructuur en veiligheidskwesties stuwen de behoefte aan veiligheidsproducten. 

WEMAS is goed gepositioneerd om in de verkeersveiligheidsmarkt te groeien dankzij zijn volledig 

geïntegreerde waardeketen en zijn focus op productinnovatie en diensten met toegevoegde waarde."  

 

http://www.wemas./
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"We zijn trots dat Gimv haar netwerk en ervaring in het opbouwen van toonaangevende bedrijven gebruikt 

om samen met het ambitieuze en ondernemende managementteam van het bedrijf vorm te geven aan de 

toekomst van WEMAS. Met deze vierde investering in de DACH-regio in de laatste twaalf maanden 

onderstreept Gimv nogmaals haar ambitie om haar franchise in de regio verder uit te bouwen", voegt Sven 

Oleownik, hoofd van Gimv Duitsland, eraan toe.  

 

De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. Er worden geen 

verdere financiële details over de transactie bekendgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://konfigurator.wemas.de/#/product/4--absperrgitter
https://konfigurator.wemas.de/#/categories/5--warnleuchten
https://konfigurator.wemas.de/#/categories/4--fu-platten
https://konfigurator.wemas.de/#/product/10--leitkegel-tagesleuchtend
https://konfigurator.wemas.de/#/categories/6--leitkegel
https://konfigurator.wemas.de/#/categories/1--absturzsicherungen
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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 1,6 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: 

Ruben Monballieu, Principal Gimv Sustainable Cities platform 

T +32 3 290 21 20 – ruben.monballieu@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

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

