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Antwerpen - München / 5 september 2012 / 7u30 CET  

 
 

Gimv leidt financieringsronde van 10 miljoen EUR in 
GOVECS, een toonaangevende Europese producent van 
elektrische scooters 
 

Gimv investeert 4 miljoen EUR in GOVECS GmbH, een toonaangevende Europese 

producent van elektrische scooters uit München (Duitsland). Deze investering maakt deel 

uit van een financieringsronde van 10 miljoen EUR waarin ook KfW, BayBG en enkele 

bestaande aandeelhouders investeren. GOVECS zal de middelen van deze 

financieringsronde gebruiken om zijn verkoop- en marketingactiviteiten uit te bouwen en 

zijn productaanbod te verruimen. Daarnaast wil het zijn toonaangevende positie in de 

opkomende Europese markt voor elektrische scooters versterken. 

GOVECS (www.govecs.com) - opgericht in 2009 door een team van ervaren managers uit de 

sector van elektrische scooters - ontwikkelt, produceert en verdeelt elektrische scooters. Het bedrijf 

heeft zijn hoofdzetel in München, terwijl de elektrische scooters worden geproduceerd in de eigen 

ultramoderne fabriek in Wroclaw (Polen). GOVECS' productaanbod van zero-emissie scooters 

bestrijkt alle Europese subsegmenten, gaande van scooters van 20 km/u tot een 85 km/u-versie 

die vergelijkbaar is met modellen uit de klasse 125 cc. De scooters zijn uitgerust met een 

elektrische motor die stil, schoon, krachtig en zeer efficiënt is. De hoogperformante Li-Ion-batterijen 

hebben een actieradius tot 100 km en kunnen aan elk normaal stopcontact worden opgeladen. De 

producten van GOVECS hebben al meerdere prijzen gewonnen dankzij hun uitstekende prestaties 

en gebruiksmogelijkheden, waaronder de “E-Scooter of the Year” in 2011 en 2012 en de “eCarTec 

Award”. GOVECS richt zich zowel op particulieren als op bedrijven met een wagenpark. Typische 

gebruikers zijn bedrijven voor post- en expresdiensten en fastfood thuisbezorging . 

Hoewel e-mobiliteit nog in zijn kinderschoenen staat, wordt verwacht dat de vraag naar elektrische 

tweewielers in de komende jaren sterk zal toenemen onder invloed van verschillende factoren 

zoals de stijgende brandstofprijzen, het geleidelijk aan dichtslibben van de stadscentra, de 

beoogde daling van de CO2-uitstoot en het groeiend aantal zones waar het gebruik van voertuigen 

met verbrandingsmotor wordt beperkt om de plaatselijke luchtverontreiniging te verminderen. Het 

ligt geheel in de lijn van Gimv's strategie om innovatieve bedrijven die in groeimarkten actief zijn te 

helpen met hun transformatie naar een hoogperformante marktleider.  

Hansjörg Sage, Partner Gimv, over deze deal: “We volgen GOVECS en de hele sector al enkele 

jaren op de voet en stelden vast dat het bedrijf in slechts 3 jaar wist uit te groeien tot een 

toonaangevende Europese speler op de markt van elektrische scooters. GOVECS onderscheidt 

zich sterk van andere merken door zich uitsluitend op elektrische mobiliteit te richten. Dit leidt tot 

een grondige knowhow, perfect aangepaste productiemethoden en uitstekende productkwaliteit en 

-prestaties.”  

Robert Gallenberger, Principal Gimv, vervolgt: “We kijken ernaar uit om samen te werken met het 

bekwame en dynamische managementteam om dit bedrijf naar een volgend niveau te tillen en de 

toekomstige groei van de e-mobiliteitsector te verzilveren.” 

http://www.govecs.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 T  +32 3 290 21 00 Karel Oomsstraat 37 

 F  +32 3 290 21 05 2018 Antwerpen, België 2/2 

   www.gimv.com 
 

Thomas Grübel, CEO van GOVECS GmbH, over deze transactie: “Het nieuwe kapitaal stelt ons in 

staat om te investeren in onze verkoop- en marketingactiviteiten, ons onderzoek- en 

ontwikkelingsprogramma en de optimalisatie van onze toeleveringsketen. Op die manier kunnen 

we onze toonaangevende positie op de opkomende markt voor e-scooters versterken. We 

verwelkomen Gimv met plezier als nieuwe aandeelhouder en partner.” 

Hansjörg Sage en Robert Gallenberger worden beiden lid van de raad van bestuur van GOVECS.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dhr. Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

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

Dr. Hansjörg Sage – Partner Gimv 

T +49 89 44 23 275 0  – hansjoerg.sage@gimv.com 

About Gimv 

Gimv  is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan 30 jaar ervaring in private equity en venture 

capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel en beheert momenteel 1,8 miljard EUR (inclusief 

fondsen van derden). De 85 bedrijven waarin Gimv investeert, realiseren samen een omzet van ruim 6 miljard 

EUR en stellen meer dan 28 000 mensen tewerk. 

Gimv investeert in buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven en daarnaast verstrekt 

Gimv via gespecialiseerde teams durfkapitaal aan bedrijven actief in Software & Internet, Cleantech, 

Biopharma/Agri et MedTech. Hiervoor kan Gimv zich beroepen op een regionale aanwezigheid met 

vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en een uitgebreid internationaal expertisenetwerk. 

Specifieke activiteiten of welbepaalde landen benadert Gimv via gespecialiseerde fondsen, al dan niet in 

samenwerking met ervaren partners. Voorbeelden hiervan zijn Gimv-XL, Gimv-Agri+, DG Infra+, DG Infra 

Yield, enz. 

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

Over GOVECS  

GOVECS GmbH is een Duitse onderneming actief in de ontwikkeling, productie en distributie van elektrische 

voertuigen. GOVECS heeft zijn hoofdzetel in München. Het bedrijf werd in 2009 opgericht met het oogmerk 

schone, efficiënte, betrouwbare en betaalbare voertuigen op de markt te brengen. Topontwerpers en 

uitmuntende ingenieurs ontwikkelen samen elektrische voertuigen die er niet alleen goed uitzien, maar ook 

voldoen aan de vereisten van moderne elektrische mobiliteit. Alle elektrische scooters worden in GOVECS' 

eigen gecertificeerde fabriek in Wroclaw vervaardigd.  

In 2012 behaalde GOVECS de prijs “E-Scooter of the Year” met zijn modellen GO!T2.4 en GO!S2.4 (met dit 

model zelfs al in 2011!) en kreeg het voor zijn GO! S3.4, de allereerste elektrische scooter in de categorie 

motorfietsen van het bedrijf, de “eCarTec Award”.  

Meer informatie over GOVECS kunt u vinden op www.govecs.com. 
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