
 

Gimv NV – Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België – T +32 3 290 21 00 – F +32 3 290 21 05 – www.gimv.com  Pagina | 1 

Antwerpen, 2 mei 2016, 7:30 AM CET 

Gimv investeert in de verdere groei van Arplas, een Nederlandse 
leverancier van innovatieve lastechnologie voor metalen platen 

Gimv investeert ongeveer 10 miljoen euro in Arplas Systems, een innovatieve speler op het vlak van 

projectie- en weerstandslassen. Gimv verwerft een meerderheidsbelang, naast het management, dat 

aandeelhouder blijft. De ambitie is om -met zowel huidige als nieuwe klanten- uit te breiden in 

bestaande markten en de recente ontwikkelingen op vlak van aluminiumlastechniek te valoriseren. 

 

Arplas (www.arplassystems.com) is wereldwijd leider in de ontwikkeling, installatie en marketing van een 

gepatenteerde projectielastechnologie 'ArpLas System'. Op vandaag wordt dit lassysteem gebruikt voor een 

aantal toepassingen in de auto-industrie door fabrikanten zoals GM, Daimler, Audi, Volkswagen, Tesla, 

BMW en Fiat. Naast het hoofdkantoor in Amersfoort (Nederland), heeft Arplas ook productie- en 

verkoopvestigingen in Noord-Amerika en Korea, en vertegenwoordigers in China en Brazilië.  

 

Het ArpLas System heeft unieke kenmerken die duidelijke voordelen bieden bij specifieke toepassingen 

zoals carrosserie- en plaatwerk (deuren, motorkap, laadkleppen): de techniek kan ook worden gebruikt op 

kleine oppervlakken en garandeert uiterst kwalitatieve en visueel aantrekkelijke lasconstructies omdat de 

laspunten nagenoeg onzichtbaar zijn. Bovendien is het in vergelijking met traditionele lastechnieken 

goedkoper en energie-efficiënter. 

 

Arplas werd opgericht in 1971 en verkocht aanvankelijk traditioneel lasgereedschap. Met de huidige CEO 

Karel Pieterman verschoof de focus naar meer innovatieve lastechnieken. ArpLas System werd in 1997 

gelanceerd en is vandaag reeds in meer dan 40 autofabrieken wereldwijd geïnstalleerd. Het management 

wil graag verder groeien in de automobielindustrie, waar de groei sowieso ondersteund wordt door een 

aantal markttendensen. Eerst en vooral worden er jaarlijks meer automodellen gelanceerd, wat dus meer 

productielijnen vergt. Daarnaast leiden strengere emissienormen tot de vervanging van staal door lichtere 

materialen, zoals aluminium. Arplas heeft ook voor dit materiaal een competitieve oplossing ontwikkeld, 

waardoor het goed geplaatst is om dit snelgroeiende marktsegment te bedienen.  

 

Sander Van Vreumingen, Partner Gimv Smart Industries, over de transactie: "We zijn erg enthousiast over 

deze investering. Karel Pieterman en Abe Rijpma hebben al uitstekend werk geleverd voor de ontwikkeling 

van de technologische en commerciële positie van de onderneming. Nu bundelen we onze krachten om het 

enorme groeipotentieel volledig te ontginnen." 

 

Dr. Karel Pieterman, CEO Arplas, vertelt: "Met Gimv als medeaandeelhouder van Arplas kunnen we onze 

onderneming naar een volgend groeiniveau tillen. Dankzij de internationale aanwezigheid en expertise van 

Gimv kunnen we de globale verkoop van ons ArpLas System in de automobielmarkt versnellen." 

http://www.arplassystems.com/
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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 1,8 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: 

 

Sander Van Vreumingen, Partner Smart Industries 

T +31 70 3 618 623 – sander.vanvreumingen@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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