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Gimv verkoopt natuurlijke klimaatbeheersings- en brand-
veiligheidsspecialist Brakel aan Kingspan 
 

Brakel, een toonaangevende Europese specialist in klimaatbeheersing en brandveiligheid voor 

commerciële en industriële gebouwen, wordt overgenomen door Kingspan, een wereldleider op het 

vlak van innovatieve hoogwaardige isolatiematerialen en oplossingen voor de buitenschil van 

gebouwen. 

 

Brakel (www.brakel.com) is al 40 jaar marktleider in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk op het vlak van 

kwalitatieve high-end oplossingen voor glazen daglichtconstructies (glazen daken en lichtstraten), ventilatie- 

(uitzetramen, klepventilatoren) en brandveiligheidssystemen (branddetectie, installaties voor rook- en 

warmteafvoer) in commerciële en industriële gebouwen. Die oplossingen beantwoorden aan de toenemende 

vraag naar een comfortabel, duurzaam en veilig binnenklimaat, waarbij men gebruik maakt van natuurlijk 

licht en buitenlucht. Bovendien zijn ze vervaardigd van hoogwaardige recycleerbare materialen, zoals glas 

en aluminium. Brakel verzorgt de productie en de distributie van die systemen in de EU en staat ook in voor 

de installatie en het onderhoud ervan in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Gimv verwierf in 2015 een 

meerderheidsbelang in het bedrijf en verstrekte bijkomend kapitaal voor de overname van ArginaTechnics 

in 2016. 

 

“Samen met Gimv heeft Brakel zijn marktpositie versterkt en een stabiel platform met duurzame producten 

ontwikkeld. De overname door Kingspan zet onze ambitie om door te breken op de Europese markt en ons 

wereldwijde distributienetwerk te vergroten kracht bij. Met Kingspan krijgen we de geknipte aandeelhouder 

om de toekomstplannen van Brakel versneld te realiseren, met een gedeelde visie om energie-efficiënte en 

duurzame bouwschillen te ontwikkelen die de eindgebruikers een maximaal comfort- en veiligheidsniveau 

garanderen. Als onderdeel van de divisie Light & Air van Kingspan beschikken we over uitstekende 

fundamenten voor de verdere groei en ontwikkeling van ons bedrijf en zijn medewerkers”, aldus Ton van 

Gerwen, CEO van Brakel.  

 

Rombout Poos, Principal binnen het Sustainable Cities-platform van Gimv, licht toe: “Gimv is trots dat het 

Brakel de afgelopen jaren kon ondersteunen bij zijn verdere expansie. Het management heeft op dit vlak 

uitstekend werk afgeleverd.” 

  

Over de hele periode leverde de investering in Brakel een rendement op dat het langetermijngemiddelde 

van Gimv overtreft. Over die transactie worden geen verdere details bekendgemaakt.  

 

 

 

http://www.brakel.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 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: 

 
Rombout Poos, Principal in Gimv’s Sustainable Cities platform 

T +31 70 3 618 618 – rombout.poos@gimv.com 

 
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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