
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

Antwerpen / München / Weßling, 7 mei 2018, 7:30 AM CET (embargo) 

 
Gimv verwerft meerderheidsbelang in Laser 2000 GmbH, 
een Europese marktleider in het aanleveren van fotonische 
of opto-elektronische oplossingen 
 

Gimv heeft een overeenkomst bereikt met de vorige eigenaars van het bedrijf om 75% van de 
aandelen in Laser 2000 GmbH te verwerven. Er werd eveneens overeengekomen dat de oprichter en 
gedelegeerd bestuurder Armin Luft een minderheidsbelang in het bedrijf behoudt. 
 
Laser 2000 (www.laser2000.de) werd opgericht in 1986 en is sindsdien uitgegroeid tot een leidende 
onafhankelijke Europese distributeur van innovatieve laser- en fotonica-oplossingen. Het uitgebreide 
productassortiment van het bedrijf strekt zich uit van lasers en lichtbronnen voor materiaalbewerking, over 
metrologie en glasvezel, 3D-beeldverwerking, optische meetinstrumenten tot camera's. Met ruim 30 jaar 
ervaring in de markt, is Laser 2000 een pionier in de fotonica-industrie en kan het bogen op een 
langetermijnrelatie met zijn klanten en leveranciers. Het belevert gerenommeerde bedrijven en 
onderzoeksinstellingen actief op het gebied van automatisering en sensortechnologie, optische 
communicatie en netwerktechnologie, biotechnologie en geneeskunde, de automobielindustrie en lucht- en 
ruimtevaarttechnologie. 
 
De onderneming, met hoofdzetel in Weßling (Duitsland) en 65 medewerkers, kende de afgelopen jaren een 
continue groei, onder meer door de oprichting van een aantal Europese filialen (Frankrijk, Spanje, Zweden) 
en de aanhoudende groei van de fotonica-markt. 
 
Laser 2000 is zeer goed gepositioneerd voor de toekomst: als gevestigde partner en consultant voor zijn 
klanten en leveranciers wil het bedrijf de komende jaren zijn nationale en internationale aanwezigheid dan 
ook verder uitbouwen. Dankzij een brede productportfolio en systeemoplossingen op maat van de klant, is 
Laser 2000 uitstekend geplaatst om tegemoet komen aan alle wensen van de klant. Bovendien wordt 
verwacht dat nieuwe toepassingen voor lasertechnologie zullen bijdragen aan de verdere groei van de 
fotonica-markt. 
 
Armin Luft, oprichter en gedelegeerd bestuurder van Laser 2000, legt uit: "Optische technologieën dringen 
steeds meer industriële toepassingen binnen. Wij staan al meer dan 30 jaar voor innovatie, creativiteit, 
kwaliteit en de hoogste klanttevredenheid in de fotonica-markt én we willen blijven groeien. Ik ben erg blij 
dat ik in Gimv een nieuwe partner heb gevonden die staat voor een succesvolle langetermijn samenwerking  
en duurzame waardecreatie bij middelgrote ondernemingen. We delen het enthousiasme voor 
toekomstgerichte technologieën en zullen het succesverhaal van Laser 2000 samen een vervolg geven." 
 
Ronald Bartel, partner in het Smart Industries team en actief vanuit het kantoor in München, vult aan: 
"Fotonica is een transversale technologie in alle belangrijke sectoren van de industrie die deze eeuw een 
belangrijke technologische en economisch impact zal hebben – of het nu gaat om industrie 4.0, autonoom 
rijden, diagnostiek of breedbandnetwerken. Als onafhankelijke bemiddelaar tussen zijn klanten en een 
verscheidenheid aan leveranciers en producten is Laser 2000 uitstekend gepositioneerd om in te spelen op 
deze ontwikkeling. Het bedrijf heeft alle troeven om zijn marktleiderschap in de beste omstandigheden 
verder uit te bouwen, en wij willen hen actief helpen om hierin te slagen." 
 
 
De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief goedkeuring door de 
mededingingsautoriteiten. Er worden geen verdere financiële details over de transactie bekendgemaakt. 
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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 investeringen in bijna 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 DACH) 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: 

 

Ronald Bartel, Partner Smart Industries  

T: +49  89 44 23 275 0 – E: ronald.bartel@gimv.com 

 
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

 

mailto:frank.deleenheer@gimv.com

