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Antwerpen, 14 juni 2016, 1u.30 PM CET (embargo) 

Gimv & de andere aandeelhouders tekenen een overeenkomst voor de 
verkoop van energiedistributeur Lampiris aan Total 

Gimv verkoopt, samen met mede-investeerder SRIW en de oprichters Bruno Venanzi en Bruno 

Vanderschueren, 100% van Lampiris aan Total, ’s werelds vierde grootste olie- en gasbedrijf en de 

tweede grootste uitbater van zonne-energie. Gimv is, via zijn Gimv-XL Fonds, aandeelhouder van de 

onderneming sinds 2013. 

 

Lampiris (www.lampiris.be), opgericht in 2003 door Bruno Venanzi en Bruno Vanderschueren, is een 

onafhankelijke distributeur van elektriciteit en gas met ongeveer 850.000 aansluitingen in België. Sinds 

2013, toen Gimv aandeelhouder werd, is Lampiris ook actief geworden in Frankrijk, waar het zich heeft 

ontwikkeld tot een snel groeiende uitdager in de markt met actueel ongeveer 200.000 aansluitingen. 

Bovendien biedt de onderneming haar klanten ook isolatiediensten, houtpellets en brandhout, slimme 

thermostaten of ketelonderhoud aan.  

Een sterk platform voor verdere expansie op de Belgische en Franse residentiële markt 

Gelet op de stabiliserende marktaandelen en de potentiële schaalvoordelen, was consolidatie in de markt 

te verwachten. Lampiris en zijn aandeelhouders onderzochten proactief de voordelen van mogelijke 

consolidatiescenario’s. De transactie die vandaag wordt aangekondigd past in de ambitie van Total om zijn 

geïntegreerde model op het vlak van gas en elektriciteit verder te versterken en daarmee dichter bij de 

eindklant te komen. Met een portfolio van meer dan een miljoen klanten, beschikt Lampiris over een ruime  

expertise op het vlak van klantenrelatiebeheer. Bovendien heeft het een krachtig digitaal platform om 

verder te groeien. 

Dirk Dewals, Partner Gimv, over deze transactie: "De voorbije jaren groeide Lampiris uit van een uitdager 

op de Belgische energiemarkt tot professionele energiedistributeur, met een sterke marktpositie, een 

aantrekkelijke klantenbasis en een attractief productaanbod. De overname door Total biedt Lampiris een 

unieke kans om verder te groeien, ondersteund door een sterke industriële groep die zijn geïntegreerd 

aanbod in de markt van gas- en hernieuwbare elektriciteit versneld uitbouwt. We zijn trots actief te hebben 

bijgedragen aan deze transitie en willen graag onze mede-aandeelhouders en het managementteam 

bedanken voor de vruchtbare samenwerking." 

 

Voor Gimv heeft deze uitstap een netto positieve impact van 3.5 miljoen EUR op het eigen vermogen op 31 

maart 2016. 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 bekend 

gemaakt.  

 

http://www.lampiris.be/
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De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond, onder voorbehoud van de 

gebruikelijke voorwaarden. 

 

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het persbericht van Lampiris in bijlage. 

 

 

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: 

 
Dirk Dewals, Partner Gimv 

T +32 3 290 21 13 – dirk.dewals@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

http://www.gimv.com/
mailto:dirk.dewals@gimv.com
mailto:frank.deleenheer@gimv.com


 
 
 
 

 
 

Total neemt Lampiris over 
en wordt zo actief in de distributie van elektriciteit en aardgas.  

 
 
Parijs en Luik, 14 Juni 2016 - Total en Lampiris, de op twee na grootste leverancier van 
aardgas en groene elektriciteit op de Belgische markt, hebben een overnameovereenkomst 
ondertekend op grond waarvan alle aandelen van Lampiris zullen worden verkocht aan 
Total. Deze overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de autoriteiten 
verantwoordelijk voor de marktregulering en het concurrentiebeleid. 
 
De overname zal geen impact hebben op de contracten die beide bedrijven hebben met hun 
klanten en leveranciers. Er zullen ook geen banen verloren gaan. 
 
Over Lampiris 
 
Lampiris is een onafhankelijke leverancier van aardgas, groene elektriciteit en 
energiediensten (isolatie, onderhoud van verwarmingsketels, brandhout en pellets, 
intelligente thermostaten ...) die sinds 2005 actief is op de Belgische energiemarkt. Lampiris 
levert vandaag energie aan meer dan een miljoen meters en is de op twee na grootste 
Belgische energieleverancier. www.lampiris.be 
 
Over Total 
 
Total is een wereldspeler in de energiesector, één van de grootste olie- en 
gasmaatschappijen en nr 2 op het gebied van zonne-energie met SunPower. De 96 000 
medewerkers van Total wijden zich aan betere, veiligere, schonere, efficiëntere en 
innovatievere energie die toegankelijk is voor een zo groot mogelijk aantal mensen. Total is 
aanwezig in meer dan 130 landen en stelt alles in het werk opdat zijn activiteiten een positief 
effect hebben op sociaal, economisch en milieu vlak. www.total.com 
 
  
Perscontact Lampiris 
 
Olivier Lechien +32 479 99 01 63 
 
Perscontact en investor relations Total 
 
Persdienst +33 (0) 1 47 44 46 99 
 
Investor relations : 
Mike Sangster, Nicolas Fumex, Patrick Guenkel, Romain Richemont + 44 207 719 7962 
Robert Hammond (U.S) + 1 713 483 5070 
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