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Gents bedrijf CoScale haalt 2 miljoen EUR op bij Gimv, Qbic en SOFI 
(PMV) 

Gimv Arkiv Tech Fund II, Qbic Arkiv Fund en SOFI (PMV) investeren gezamenlijk 2 miljoen EUR in 

CoScale (www.coscale.com), een Gents IT-bedrijf dat een laagdrempelig SaaS-platform aanbiedt om 

de performantie van webpagina’s inzichtelijk te maken over alle domeinen heen. Gimv en Qbic 

investeren elk 750.000 EUR, SOFI (PMV) 500.000 EUR. 

 

“Bij CoScale dromen we van een wereld waar het laden van een webpagina nooit een bron van ergernis is", 

zegt CEO Hans Witdouck.  

 

Trage websites doen bezoekers wegklikken. Voor een e-commerce site leidt dit tot inkomstenverlies, bij een 

nieuwssite tot minder advertentie-inkomsten, en in het algemeen is een trage website nefast voor het imago 

van een merk. 

 

CoScale brengt die trage webpagina’s in kaart, toont de impact op het zakencijfer en geeft aan de hand van 

geavanceerde algoritmes inzicht in de oorzaak van het probleem. Dit kan zowel op applicatie-, netwerk- als 

infrastructuurniveau zijn. 

 

De software wordt gebruikt door ondernemingen en web agencies die streven naar optimale webbeleving en 

daaraan gekoppelde bedrijfsresultaten. 

 

“Webapplicaties en e-commerce shops verschillen in wezen niet zoveel van fysieke winkels: als de 

infrastructuur niet goed zit, als de deuren niet open gaan of als er ellenlange wachtrijen zijn, lopen de 

mensen ook weg en is het bedrijfsresultaat navenant”, zegt ceo Hans Witdouck. "Hedendaagse 

webapplicaties draaien op een danig snel veranderende infrastructuur dat het noodzakelijk is om alle 

mogelijke elementen die de snelheid van een site beïnvloeden voortdurend in de gaten te houden. Die taak 

neemt het CoScale-platform op zich." 

 

Met deze investering bevestigen Gimv, Qbic en SOFI (PMV) het vertrouwen in het bedrijf, de technologie en 

het management. De extra werkingsmiddelen zullen gebruikt worden om de markt verder te ontwikkelen in 

binnen- en buitenland, en om het product verder uit te bouwen. 

 

 

 

  

http://www.coscale.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 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: 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. Gimv Arkiv Tech Fund II is een gezamenlijk initiatief met ARKimedes-Fonds II. Meer informatie over Gimv 

vindt u op www.gimv.com.  

 

OVER QBIC 

Qbic is een interuniversitair durfkapitaalfonds dat investeert in spin-offs van de universiteiten UGent, VUB, UAntwerpen, 

ULg, hun geassocieerde hogescholen en universitaire ziekenhuizen, en VITO. Qbic beheert 40,7 miljoen EUR en 

begeleidt de portefeuillebedrijven zowel financieel als met hands-on advies op hun tocht naar commercieel succes. Qbic 

Arkiv Fund is een gezamenlijk initiatief met ARKimedes-Fonds II. Meer informatie over Qbic vindt u op www.qbic.be. 

 

OVER SOFI (PMV) 

Met het SOFI-fonds stelt Vlaanderen middelen beschikbaar om de ideeën van beloftevolle onderzoekers om te zetten 

naar nieuwe producten, diensten en processen. SOFI - het Spin-Off Financieringsinstrument – beschikt over 10 miljoen 

euro risicokapitaal voor het opzetten van nieuwe, innovatieve bedrijven die voortvloeien uit de succesverhalen van de 

strategische onderzoekscentra VIB (biotechnologie), imec (nanotechnologie), iMinds (ICT en digitale media) en VITO 

(energie en duurzaamheid). Omwille van het succes besloot Vlaanderen ook werk te maken van bijkomend 

risicokapitaal voor innovatieve ontwikkelingen aan de universiteiten en hogescholen. Hiervoor werd in het voorjaar van 

2013 SOFI II geïntroduceerd. De coördinatie van het fonds gebeurt door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. 

Meer informatie over SOFI (PMV) vindt u op www.pmv.eu  . 

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Hans Witdouck, CEO CoScale 

T +32 9 279 46 94 – GSM +32 495 36 20 44 – hans.witdouck@coscale.com   

Muriel Uytterhaegen, Principal Gimv 

T +32 3 290 21 22 – muriel.uytterhaegen@gimv.com 

Guy Huylebroeck, Investeringspartner Qbic 

T +32 473 894 209 – guy.huylebroeck@qbic.be 

Kris Vandenberk, Senior Investeringsmanager PMV 

T +32 2 229 52 30, kris.vandenberk@pmv.eu 
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