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Antwerpen/Oudenaarde, 24 oktober 2014, 17u45 CET 

Gimv zet zijn schouders onder de groei van Europlasma, de 
specialist in nanocoatingtechnologie op basis van plasma.  

Gimv, Gimv Arkiv Tech Fund II en Yukon kondigden vandaag de overname van Europlasma aan om 

zo de ambitieuze groeiplannen van het bedrijf te ondersteunen. Europlasma, een Belgische 

technologie-onderneming, levert onder het merk Nanofics® wereldwijd op plasma gebaseerde 

nanocoatingoplossingen om elektronica en textiel te beschermen en te verbeteren.  

Europlasma (www.europlasma.be) ontwikkelt coatingoplossingen op basis van lagedrukplasma. Naast het 

ontwerp en de bouw van  gebruiksklare apparatuur voor de vacuümbehandeling met plasma, levert de 

onderneming ook de nodige chemicaliën voor het gebruik in haar hoogtechnologische installaties.  Dankzij 

de gepatenteerde technologie kunnen OEM's en fabrikanten vloeistofafstotende of vloeistofaantrekkende 

nanocoatings aanbrengen op zowel complexe 3D-vormen als op rollen textiel. De vraag naar de 

Europlasma-oplossingen wordt gedreven door de groeiende nood aan coatings met toegevoegde waarde 

om elektronische toestellen en textiel te beschermen en te verbeteren. Deze technologie biedt bovendien 

extra voordelen ten opzichte van andere waterafstotende textieloplossingen, zoals een beperkte milieu-

impact, lager energieverbruik en geen waterverbruik. Samen met het management van Europlasma kijkt 

Gimv ernaar uit om de onderneming, na een jarenlang en intensief R&D-traject, te kunnen ondersteunen 

in zijn ambitieuze internationale groei. 

De in Oudenaarde (België) gevestigde onderneming heeft eveneens een dochteronderneming in Hong 

Kong. Dankzij een wereldwijd netwerk van lokale vertegenwoordigers en verdelers kunnen de klanten op 

een lokale service rekenen. Europlasma is trots op zijn hoogkwalitatieve oplossingen op maat van de 

klant, zijn beproefde technologische expertise en zijn toegewijd team specialisten.  

Europlasma is een technologisch topbedrijf met een grote en groeiende patentportefeuille. Via een  

doorgedreven samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen werkt Europlasma permanent 

aan de verdere uitbouw van zijn portefeuille coating oplossingen. Dit laat de onderneming toe om zowel 

bestaande marktsegmenten te bedienen als nieuwe eindmarkten aan te boren. Europlasma was een 

pionier met de eerste plasmamachine voor coating van textiel op rol en de eerste industriële 

nanocoatingmachine. Onder de merknaam Nanofics® speelde Europlasma een voortrekkersrol in 

coatingoplossingen met lagedrukplasma. Vandaag de dag wordt de Europlasma-technologie wereldwijd 

steeds meer op industriële schaal gebruikt door gereputeerde klanten. Toepassingen zijn beschermende 

coatings voor elektronische toestellen (zoals mobiele telefoons, tablets, bluetooth speakers, 

hoofdtelefoons en andere draagbare apparatuur), elektronische componenten (naast volledige 
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consumentenproducten worden ook afzonderlijke printplaatcomponenten behandeld), outdoor 

textielproducten en schoenen, filters evenals plastic materialen en onderdelen (bv. medische 

instrumenten). Het aantal toepassingen blijft toenemen aangezien de  materialen en/of producten die 

hiervoor in aanmerking komen quasi eindeloos is.  

Filip Legein, Managing Director van Europlasma en oprichter van Yukon, over de transactie: “Na meer dan 

15 jaar intensieve R&D zien we dat belangrijke klanten in verschillende sectoren de technologie op 

industriële schaal implementeren. Het moment is dan ook aangebroken om de onderneming naar het 

volgende niveau te tillen en we zijn heel tevreden dat Gimv, als nieuwe meerderheidsaandeelhouder, 

beslist heeft onze ambitieuze groeiplannen te steunen. De nieuwe fondsen zullen ingezet worden om onze 

groei te financieren, ons wereldwijde netwerk uit te bouwen en onze R&D-inspanningen te intensifiëren. 

Ons doel bestaat erin marktleider te blijven in de snelgroeiende markten waarop we ons richten, en 

nieuwe toepassingen voor ons technologieplatform te ontwikkelen.” 

Bart Cauberghe, Partner Gimv vult aan: “Met zijn innovatieve technologie, toonaangevende klanten, 

beproefde industriële oplossingen en sterke groeivooruitzichten past Europlasma perfect in onze Smart 

Industries-portefeuille. Samen met het managementteam kijken we ernaar uit de groei de komende jaren 

te versnellen en de positie van Europlasma als marktleider verder te versterken.” 

 

 

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 70 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. Gimv Arkiv Tech Fund II is een gezamenlijk 

initiatief met ARKimedes-Fonds II en investeerde eerder al in Luciad, Itineris en Coscale. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Bart Cauberghe, Partner Smart Industries Gimv 

T +32 3 290 21 27 – bart.cauberghe@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Gimv 

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