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Antwerpen, 12 november 2014, 17u45 CET 

Gimv investeert in EcoChem International, producent van 
gespecialiseerde chemische formulaties 

Gimv investeert in EcoChem International, een Belgische onderneming die gespecialiseerd is in de 

innovatie, productontwikkeling, productie en distributie van milieuvriendelijke brandvertragende 

additieven. Gimv neemt een meerderheidsbelang, naast de oprichters. Deze financiering zal 

aangewend worden om de ambitieuze groeistrategie van EcoChem te ondersteunen, zowel via 

internationale expansie als de introductie van nieuwe productsegmenten. 

 

EcoChem (www.ecochem.be) ontwikkelt en produceert milieuvriendelijke brandvertragende additieven, die 

hoofdzakelijk gebruikt worden in de bouw- en transportsector en elektronische applicaties. De additieven 

worden toegevoegd aan materialen zoals hout, isolatiemateriaal, textiel of kunststoffen om de vlammen en 

rookontwikkeling die bij brand ontstaan te voorkomen, te onderdrukken of te vertragen. De markt voor 

deze producten groeit door de verhoogde aandacht voor brandveiligheid bij regelgevende instanties en 

verzekeraars. Uit cijfers over alle aangegeven branden ter wereld weten we dat er elk jaar naar schatting 

80.000 mensen omkomen en 800.000 gewond raken in branden. De hieraan gerelateerde kosten van 

brand-, rook- en bluswaterschade worden op ongeveer 400 miljard EUR geraamd. Dit bedrag zal naar 

verwachting nog toenemen door het gebruik van meer brandbare materialen en elektronische toestellen in 

gebouwen. Bovendien zal het groeiende milieubewustzijn wellicht in het voordeel van EcoChem spelen, 

dat milieuvriendelijke producten aanbiedt in vergelijking met de traditionele oplossingen op basis van 

halogenen.  

 

Het bedrijf werd in 2000 opgericht door Herman Meynaerts en Pieter Daeseleire en heeft over de jaren 

een gestage groei gerealiseerd, met een omzet van ongeveer 25 miljoen EUR en klanten in ruim 25 

landen. EcoChem heeft zijn hoofdkantoor in Olen (België) en beschikt over 2 productie-eenheden in 

Willebroek (België) en Offenbach (Duitsland). 

 

Het succes is in hoofdzaak gebaseerd op de unieke marktbenadering en de sterke band met de klanten. 

EcoChem ontwikkelt producten die gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden in het productieproces van 

de klant. Dankzij de sterke O&O, degelijke engineering en proceskennis en hoogopgeleide experts kan het 

bedrijf producten op maat aanbieden. EcoChem is duidelijk marktleider in de ontwikkeling en verkoop van 

vlamvertragers voor spaanplaten en andere houten panelen, die vaak gebruikt worden in openbare 

gebouwen zoals luchthavens, hotels en ziekenhuizen.  

 

Joris Coppye, voormalig CEO van Azelis - een distributeur van gespecialiseerde chemische producten - 

en partner bij Common Ground, komt het bedrijf versterken om de groeiplannen verder vorm te geven: 

“Voortbouwend op het parcours dat Pieter Daeseleire en Herman Meynaerts reeds hebben afgelegd, zien 

http://www.ecochem.be/
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we de kans om EcoChem naar het volgende niveau van zijn industriële expansie te tillen. We zijn 

verheugd dat we op een sterke financiële partner en meerderheidsaandeelhouder als Gimv kunnen 

rekenen, die onze groeiplannen voluit steunt. Nu we toegang hebben tot het ruime en internationale 

industriële netwerk van Gimv, zullen we sneller kunnen groeien.”  

 

Matthias Vandepitte, Principal bij Gimv, voegt hieraan toe: “We kijken ernaar uit EcoChem te steunen in 

zijn ambitieuze groeistrategie. Dit partnership heeft tot doel de marktpositie van EcoChem verder te 

verstevigen, nieuwe markten aan te boren en het bedrijf internationaal verder uit te bouwen. Met het 

Sustainable Cities-platform focussen we ons onder andere op toekomstgerichte niches in gespecialiseerde 

chemicaliën en we kijken ernaar uit om meer te investeren in deze sector.” 

 

De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de Duitse mededingingsautoriteiten. 

 

 

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 

investeringspartnerships) aan investeringen in 60 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.  

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Matthias Vandepitte, Principal Gimv 

T +32 3 290 21 50 – matthias.vandepitte@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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