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Antwerpen, 18 april 2016, 7u.30 AM CET 

Gimv verkoopt bekroond halfgeleiderbedrijf GreenPeak aan het op 
Nasdaq genoteerde Qorvo 

Gimv verkoopt, samen met mede-investeerders Draper Esprit, Robert Bosch Venture Capital, Gimv 

Arkiv Technology Fund en de andere aandeelhouders, zijn aandeel in GreenPeak Technologies aan 

het beursgenoteerde Qorvo (NASDAQ: QRVO), een vooraanstaande leverancier van 

kerntechnologieën en draadloze RF-oplossingen voor mobiele, infrastructuur- en 

luchtvaarttoepassingen. Gimv was sinds 2006 de belangrijkste investeerder in de onderneming. 

 

Van startende onderneming tot vooraanstaande leverancier van draadloze technologieën voor smart 

home-toepassingen en het internet der dingen 

De geschiedenis van Gimv en GreenPeak gaat terug tot mei 2006. Toen leidde Gimv een kapitaalronde van 

6.1 miljoen EUR van het Nederlandse halfgeleiderbedrijf Xanadu Wireless, dat in 2007 fusioneerde met het 

Belgische Ubiwave en vervolgens herdoopt werd tot GreenPeak Technologies (www.greenpeak.com). Het 

bedrijf groeide uit tot een belangrijke speler in RF-communicatietechnologie voor draadloze toepassingen in 

huis. Het biedt innovatieve controllerchips met ultralaag verbruik voor draadloze datacommunicatie aan, die 

gebruikt worden in toepassingen voor het slimme huis en het zgn. internet der dingen, zoals energie-

efficiëntie, verlichting, verwarming en HVAC-controle, thuiszorg, toegangscontrole en beveiliging.  

 

Van WiFi tot ZigBee 

Ongeveer 25 jaar geleden ontwierp en ontwikkelde GreenPeak CEO Cees Links samen met enkele 

medewerkers van het huidige GreenPeak-team de eerste draadloze netwerktechnologie: WiFi. Vandaag 

hebben Cees Links en zijn team het draadloze thuisnetwerk van de volgende generatie ontwikkeld, op basis 

van de draadloze communicatiestandaard ZigBee/IEEE 802.15.4. Net als WiFi is het bedoeld om de diverse 

toestellen in huis met elkaar te verbinden en bewoners in staat te stellen die toestellen te monitoren en te 

bedienen met een smartphone, via het internet, van waar ook ter wereld. 

  

GreenPeak verkoopt wereldwijd zijn producten in de VS, Europa, Azië en Latijns-Amerika en biedt zijn 

draadloze producten en technologie aan aan vooraanstaande OEM's en ODM's met het oog op integratie in 

hun toepassingen. Het bedrijf werkt ook samen met partners om innovatieve oplossingen voor het slimme huis 

te ontwikkelen. Momenteel levert GreenPeak zijn chips aan belangrijke klanten zoals Comcast, Time Warner 

Cable, NTT, Cisco, Samsung, Philips, Bosch en Sony en bereikte in september 2015 de kaap van 100 miljoen 

geleverde chips sinds zijn eerste productlevering in 2010. Naast zijn hoofdkantoor in Utrecht (Nederland) heeft 

GreenPeak ook kantoren in België en Hong Kong. 

 

Cees Links, CEO Greenpeak, over deze transactie: “Net zoals het gebruik van WiFi thuis doorbrak en een 

echte mijlpaal vormde voor het internetgebruik, begon het internet der dingen met ZigBee ook thuis en geeft 

http://www.greenpeak.com/
http://www.greenpeak.com/Company/Management.html
http://www.greenpeak.com/Company/Management.html
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het de aanzet tot de volgende golf in de technologische revolutie. Met het internet der dingen kunnen we 

sneller en betere beslissingen nemen en zo meer welvaart creëren. Zo wordt ons leven veiliger en 

comfortabeler, terwijl we minder energie verbruiken. De overname van GreenPeak door Qorvo zal de nodige 

context creëren voor verdere groei en onze rol in toekomstige ontwikkelingen bevorderen. Over de voorbije 

jaren was Gimv een bijzonder geëngageerde en volhardende investeerder, zonder wie we vandaag niet zo 

succesvol zouden zijn.”  

 

“We zijn trots dat we 10 jaar lang deel uitmaakten van het boeiende traject dat GreenPeak afgelegd heeft. In 

die periode evolueerde het bedrijf van een 'early-stage company' met enkel een concept tot een bekroond 

halfgeleiderbedrijf dat op vandaag meer dan een miljoen chips per week levert voor talrijke toepassingen in 

smart home en het internet der dingen. Cees Links, oprichter van GreenPeak, en zijn gemotiveerde team 

speelden een grote rol in die succesvolle ontwikkeling”, besluit Elderd Land, Partner Gimv. 

 

Voor Gimv heeft deze uitstap een netto positieve impact van 5.3 miljoen EUR op het eigen vermogen op 31 

december 2015. Over de gehele periode leverde deze investering een rendement op dat het langetermijn-

gemiddelde van Gimv overtreft. Er worden geen verdere financiële details over deze transactie 

bekendgemaakt.  

 

De transactie wordt naar verwachting in het lopende kwartaal afgerond, onder voorbehoud van de 

gebruikelijke voorwaarden. 

 

 

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 1,8 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: 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: 

 
Elderd Land, Partner Gimv 

T +31  3 618 600 – elderd.land@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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