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Antwerpen (BE) / Louhans en Parijs (FR), 30 oktober 2018, 7:30 CET (embargo) 

 

Gimv voert exclusieve onderhandelingen over investering in Franse 

kaasproducent La Comtoise 

 

Gimv voert momenteel exclusieve onderhandelingen met Céréa Capital II over het verwerven van 

een meerderheidsbelang in het kapitaal van La Comtoise. De overige aandelen blijven in handen 

van de oprichter en voorzitter Michel Vanhove en van het management. Doel van deze transactie 

is de internationale groei en expansie van de onderneming te ondersteunen. 

La Comtoise werd in 1994 door Michel Vanhove in Louhans (Saône-et-Loire) opgericht. Deze Franse 

onderneming ontwikkelt en produceert smeltkazen en kaasspecialiteiten voor de voedingsindustrie, met 

eindproducten zoals cordon bleu, croque-monsieur, broodjes en hamburgers. 
 

Daarmee richt La Comtoise zich op de dynamische en tegelijk stabiele markt van snacks en half-

afgewerkte voedingsproducten. Op basis van een uitstekende R&D en efficiënte productie ontwikkelt La 

Comtoise producten op maat voor zowel bestaande als potentiële klanten. Daarbij beantwoordt het aan 

de strengste normen op vlak van smaak en productie. 
 

Sinds de intrede van de investeerders Céréa Capital II en Unigrains in 2015 kon La Comtoise een mooi 

groeitraject voorleggen. Vandaag realiseert de onderneming met 37 personeelsleden een omzet van 33 

miljoen euro. 
 

De investering van Gimv komt op een cruciaal moment: La Comtoise verdubbelt de komende maanden 

zijn productiecapaciteit naar 24.000 ton/jaar. Het bedrijf creëert op die manier ruimte voor groei via nieuwe 

productoplossingen, o.a. kaassauzen. Zo kan het marktaandeel winnen, meer bepaald in het out-of-

home-segment  (OOH, of restauratie buitenshuis). La Comtoise lonkt voor verdere expansie vooral naar 

het buitenland, waar de Franse kaasexpertise een echte troef is. De onderneming kan voortaan rekenen 

op de know-how van Gimv, dat in de Benelux, Frankrijk en de DACH-regio over een uitgebreid 

professioneel netwerk beschikt. 
 

Michel Vanhove, Voorzitter van La Comtoise verklaart: “Wij verhogen onze productiecapaciteit om 

onze groei te ondersteunen, onze marktleiderspositie te versterken en om te voldoen aan de toenemende 

vraag. Zo kunnen we bovendien nieuwe segmenten aanboren en meer exporteren. Gimv begrijpt perfect 

onze strategische uitdagingen en beschikt over de middelen om onze Europese expansie te begeleiden. 

We zijn dan ook van mening dat zij de juiste partner zijn.” 
 

Anne Caron, Partner bij Gimv, en Guillaume Bardy, Principal, verklaren: “Wij zijn erg blij dat we Michel 

Vanhove en zijn team in deze nieuwe groeifase kunnen begeleiden. Deze participatie past zeer goed in 

de investeringsfilosofie van ons Connected Consumer-platform, dat vertrouwd is met deze sector via 

eerdere investeringen in de voedingsindustrie in Frankrijk en in de rest van Europa. Gimv zal La Comtoise 

op alle mogelijke manieren ondersteunen in zijn verdere groeitraject.” 
 

http://www.cerea.com/
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Antoine Peyronnet, Managing partner van Céréa Capital, verklaart: “Wij zijn erg trots dat we met 

Michel Vanhove en het team van La Comtoise sinds 2015 hebben kunnen samenwerken. De groep dankt 

haar sterke groei aan haar vermogen tot innovatie en aan haar internationale mindset. De huidige 

capaciteitsuitbreiding vormt een goede basis voor verdere groei, samen met Gimv als nieuwe partner.” 

De transactie wordt naar alle waarschijnlijkheid eind 2018 afgerond. 
 

 

OVER LA COMTOISE 

La Comtoise werd in 1994 opgericht in het thuisland van de gastronomie en is gespecialiseerd in de productie van smeltkazen en 

kaasspecialiteiten voor de voedingsindustrie. Het is geëvolueerd tot marktleider in zijn sector door de ontwikkeling van producten 

die perfect aansluiten bij de eisen van de klant.  La Comtoise gaat er prat op  innovatieve voedingsproducten zonder in te boeten 

op flexibiliteit. Door voortdurende investeringen in zijn hoogtechnologisch productieapparaat kan de onderneming kwaliteit, 

regelmaat en traceerbaarheid garanderen. 

Meer informatie op www.comtoisefromagere.fr.  
 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met bijna 40 jaar ervaring in private equity. Genoteerd op Euronext Brussel beheert 

Gimv ongeveer 1,6 miljard EUR aan investeringen in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 2,5 

miljard EUR realiseren en ruim 14 000 professionals tewerkstellen.  

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met 

een groot groeipotentieel en begeleidt hen 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 op www.gimv.com.  
 

OVER CEREA PARTENAIRE 

Céréa Partenaire werd opgericht in 2004. Het bedrijf beheert investeringen met focus op kmo's en midcaps in de agrovoedingssector 

(voeding, de agro-industrie of ondernemingen die deel uitmaken van de waardeketen van deze sectoren, met name distributie, 

restauratie, uitrusting, verpakking en logistiek). Sinds haar oprichting heeft de onderneming meer dan 1,3 miljard euro opgehaald, 

voornamelijk bij institutionele beleggers, en meer dan 100 transacties gerealiseerd.  

Meer informatie op www.cerea.com.  
 

OVER UNIGRAINS 

Unigrains is een financiële onderneming die gespecialiseerd is in de agrovoedingssector en de agro-industrie. De onderneming 

ondersteunt al meer dan 50 jaar bedrijven met financiële oplossingen op maat, aandelenkapitaal of quasi-aandelenkapitaal. 

Bedrijven kunnen tevens een beroep doen op zijn sectorkennis. Unigrains heeft ongeveer 1 miljard euro in beheer en participeert 

in circa 150 bedrijven, waarin het als minderheidsaandeelhouder investeert.     

Meer informatie op www.unigrains.fr. 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Gimv 

Guillaume Bardy, Principal in Gimv’s Connected Consumer platform 

T.: +33 1 58 36 45 83 – guillaume.bardy@gimv.com 
 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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

Céréa Partenaire 

Ari Levine, Hoofd Communicatieafdeling 

T.: +33 6 69 20 79 19 – alevine@cerea.com 
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