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Gimv investeert 2 miljoen EUR in VIB spin-off AgroSavfe 
 

Gimv investeert samen met een sterk investeerdersconsortium 5 miljoen EUR in de 

oprichting van het groene biotechbedrijf AgroSavfe, een spin-off van het VIB die 

innoverende technologie ontwikkelt voor duurzame gewasbescherming. Gimv participeert 

via het Gimv-Agri+ Investment Fund, een gezamenlijk initiatief met de Boerenbond, en 

samen met het door Gimv beheerde Biotechfonds Vlaanderen voor 2 miljoen EUR. VIB, Sofi, 

PMV, QBIC en een aantal andere risicokapitaalverschaffers investeren samen 3 miljoen 

EUR. 

AgroSavfe zal zich toeleggen op het onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve formuleringen 
van gewasbeschermingsmiddelen via de Agrobody-technologie die werd ontwikkeld in het VIB-
departement aan de Vrije Universiteit Brussel. Gewasbeschermingsmiddelen (bv. insecticiden en 
fungiciden) geformuleerd met Agrobodies

TM
 (antilichaam-fragmenten van kameelantilichamen) 

kunnen in een lagere dosis gebruikt worden of een langduriger werking hebben zonder herhaalde 
applicaties, en kunnen dus bijdragen tot een verbeterde en meer duurzame landbouwproductie. Dit 
is in overeenstemming is met de strategie van de Boerenbond.  

AgroSavfe, dat gehuisvest zal zijn in de VIB Bioincubator op het technologiepark in Gent, stelt 9 
mensen te werk onder leiding van CEO Marnix Peferoen (ex-CropDesign en ex-Bayer Crop 
Science, Plant Genetic Systems). 

AgroSavfe is de zevende start-up van VIB (na Ablynx, Actogenix, Cropdesign, Devgen, Pronota en 

Multiplicom) die door Gimv wordt gefinancierd. 

 

Voor meer informatie verwijzen we ook naar het persbericht van VIB in bijlage.  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Christophe Van Vaeck – Associate Health & Care 

T +32 3 290 21 36 – christophe.vanvaeck@gimv.com  

Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

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

Over Gimv 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en 

venture capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel. Gimv beheert  ongeveer 1,8 miljard EUR 

(inclusief fondsen van derden) aan investeringen in  85 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer 

dan 6 miljard EUR genereren en meer dan 28.000 professionals tewerkstellen.  

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: Consumer 2020, 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. 
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Persbericht VIB  

   

VIB start 2013 met oprichting nieuw biotech bedrijf “AgroSavfe” 
 
Nieuwe VIB spin-off  haalt investering van 5 Mio EUR op 

 

GENT, 10 januari -  Een sterk investeerdersconsortium waaronder ex-referentie-
aandeelhouders van DevGen (Gimv, Madeli Participaties, Biovest)  investeert in de 
nieuwe VIB agbiotech spin-off “AgroSavfe”. Samen met Gimv-Agri+ , PMV, SOFI, QBIC 
en VIB is 5 Mio EUR geïnvesteerd in de oprichting van het groene biotechbedrijf dat 
innoverende technologie ontwikkelt voor duurzame gewasbescherming.   
 
AgroSavfe, dat gehuisvest zal zijn in de VIB Bioincubator op het technologiepark in Gent, 
zal 9 mensen tewerkstellen onder leiding van CEO Marnix Peferoen (ex-CropDesign,          
ex-Bayer Crop Science en Plant Genetic Systems). 
 

“VIB is niet alleen een bakermat van top onderzoek maar heeft ook de kennis, 
ervaring en geloofwaardigheid opgebouwd waardoor een sterk consortium kan 
worden gevormd voor het opstarten van een nieuwe spin-off. AgroSavfe zal op 
basis van het AgrobodyTM platform nieuwe formuleringen ontwikkelen voor een 
divers gamma van gewasbeschermingsmiddelen en toepassingen.  De 
productontwikkeling en commercialisatie zal gebeuren hetzij intern, hetzij via 
samenwerkingen met partners.” aldus Marnix Peferoen, CEO AgroSavfe.  
 
Patrick Van Beneden, bestuurder bij het Biotechfonds Vlaanderen en Gimv Agri+: 
“Met deze investering wordt aangetoond dat het nog steeds mogelijk is om een 
financieringsronde af te sluiten voor beloftevolle biotech bedrijven in Vlaanderen, 
zelfs in een relatief vroege fase. De participatie in AgroSavfe betekent ook dat 
vroegere investeerders in Devgen een deel van de opbrengsten herinvesteren in 
een nieuw bedrijf met groeiperspectieven' 
 
Johan Cardoen, Managing Director VIB, “We zijn zeer verheugd met het sterke 
consortium van kapitaalverstrekkers dat in AgroSavfe heeft geïnvesteerd.  Met de 
focus op duurzame gewasbescherming zal AgroSavfe de  groeiende agrobiotech-
cluster in Gent versterken en complementeren”. 

 
De nieuwe spin-off bestendigt het innovatiepotentieel van de Vlaamse biotech. Voor QBIC, 
het interuniversitaire investeringsfonds van de universiteiten van Gent, Brussel en 
Antwerpen, is dit de eerste investering.  
 
AgroSavfe zal zich toeleggen op het onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve 
formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen via de Agrobody-technologie die werd 
ontwikkeld in het VIB-departement aan de  Vrije Universiteit Brussel. 
Gewasbeschermingsmiddelen (bv. insecticiden en fungiciden) geformuleerd met 
AgrobodiesTM (antilichaam-fragmenten van kameelantilichamen)  kunnen in een lagere dosis 
gebruikt worden of een langduriger werking hebben zonder herhaalde applicaties, en 
kunnen dus bijdragen tot een verbeterde en meer duurzame landbouwproductie. 
 
Gewasbeschermingsmiddelen onder druk 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is essentieel voor de steeds intensiever 
wordende landbouw. De globale markt voor conventionele gewasbeschermingsmiddelen 
kent nog steeds een groei en de omzet bedroeg in 2012 niet minder dan 47 miljard dollar. 
De laatste jaren is er echter een toenemende druk ontstaan, zowel vanuit (inter)nationale 
regelgeving als vanuit de retailsector en consumentenorganisaties om het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen drastisch te beperken. Het technologieplatform van 
AgroSavfe heeft de potentie hieraan tegemoet te komen. 
 



            

 
 
 
 

 

  

 

 

VIB 
VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) is een non-profit onderzoeksinstituut in de 
levenswetenschappen. 1.300 wetenschappers verrichten strategisch basisonderzoek naar 
de moleculaire basis van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Via een 
partnerschap met vier Vlaamse universiteiten – UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen 
en Vrije Universiteit Brussel – en een stevig investeringsprogramma bundelt VIB de 
krachten van 76 onderzoeksgroepen in één instituut. Hun onderzoek leidt tot een betere 
kennis van het leven. Met zijn technologietransfer streeft VIB ernaar om 
onderzoeksresultaten te vertalen in nieuwe economische activiteit en in producten ten 
dienste van de consument en de patiënt. VIB heeft reeds verschillende spin-off bedrijven 
opgericht waaronder DevGen, CropDesign, Ablynx, Pronota, Actogenix, Multiplicom en Q-
Biologicals. Meer info op www.vib.be. 

 

Contact 

Kris Van der Beken    0473/78 34 35 

 

 

 

http://www.vib.be/

