
  

 

PERSBERICHT: Antwerpen - Kortrijk, 9 juni 2014, 08.00 (EMBARGO) 

Gimv verkoopt zijn participatie in Barco aan de Groep Van de Wiele 

Gimv verkoopt zijn 9.6%-participatie in Barco aan het internationaal technologiebedrijf Van 

de Wiele, wat Barco de garantie biedt om zijn technologisch leiderschap verder uit te 

bouwen. 

 

Gimv verkoopt zijn 9.6%-participatie in Barco aan de Groep Van de Wiele, een toonaangevend 

internationaal technologiebedrijf van de Vlaamse maakindustrie. 

 

Gimv en Barco hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis die teruggaat tot begin van 

de jaren ‘80. Met de Groep Van de Wiele krijgt Barco opnieuw een duurzame 

langetermijnaandeelhouder, wat het bedrijf de beste garantie biedt om zijn technologisch 

leiderschap globaal verder uit te bouwen.  

 

Gimv zal de vrijgekomen middelen aanwenden voor toekomstige investeringen in nieuwe, 

leidende groeibedrijven.  

 

De afgesproken prijsstructuur heeft geen wezenlijke impact op de huidige boekwaarde van Gimv. 

 
 

 

 

 

  



  

 

 

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 co-

investeringspartnerships) aan investeringen in 72 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard EUR 

genereren en meer dan 26.000 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.  

 

OVER VAN DE WIELE 

Van de Wiele stelt meer dan 2500 mensen te werk, verspreid over 14 verschillende vestigingen. De groep heeft een 

brede internationale klantenbasis. Als een geïntegreerd technologiebedrijf, met een sterke focus op research en 

development worden de activiteiten geconcentreerd in de productie van kapitaalgoederen en technologie producten met 

belangrijke marktaandelen in tapijt en fluweel machines, electronische jacquards, voorafwinders, controllers, afwerkings- 

en extrusiemachines. De geconsolideerde omzet in 2013 bedroeg 450 mln EUR en een EBITDA van 84,7 mln EUR. 

 

Meer informatie over Van de Wiele vindt u op www.vandewielegroup.com  

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

Koen Dejonckheere, CEO 

T +32 3 290 21 84 – koen.dejonckheere@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

Geert Chielens, CFO 

T +32 56 243 488 – geert.chielens@vandewiele.com 
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