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Antwerpen, 4 oktober 2017, 08.01 uur (embargo) 

Gimv-participatie Luciad overgenomen door Hexagon 
 

Luciad, een toonaangevende leverancier van zeer performante Geospatial Situational Awareness-

technologie die wereldwijd wordt gebruikt in bedrijfskritische toepassingen, maakt vandaag zijn 

overname door Hexagon AB bekend. Hexagon AB is een wereldwijde leverancier van 

informatietechnologieën die de productiviteit en kwaliteit in geospatiale en industriële 

toepassingen bepalen. 

 

Luciad (www.luciad.com) werd opgericht in 1999 als een spin-off van de Katholieke Universiteit Leuven. 

De toepassingen van Luciad bieden ontwikkelaars en eindgebruikers geavanceerde visuele analyses die 

hen toelaten het volledige potentieel van realtime locatie-intelligentie te kunnen gebruiken en zo de basis 

te leggen voor de volgende generatie geospatiale systemen. Luciad helpt gebruikers intuïtieve besturings- 

en controlesystemen te implementeren, of het nu gaat om het beschermen van kritische toestellen of het 

creëren van digitale infrastructuur voor zgn. smart cities. De klanten steunen op Luciad voor een uiterst 

performante visualisatie op basis waarvan ze schaalbare oplossingen kunnen implementeren. Het bedrijf 

bedient wereldwijd klanten via een netwerk van filialen en wederverkopers in Europa, Azië en Noord- en 

Zuid-Amerika. Daarnaast verwerken belangrijke systeemintegratoren Luciad’s software in hun eigen 

producten. Onder meer Airbus Defence & Space, Boeing, Dassault, Lufthansa Systems, NAVO en Unifly 

zijn klanten van Luciad. 

 

Gimv, haar mede-investeerder Gimv Arkiv Tech Fund II en de andere aandeelhouders hebben vandaag 

hun belang in Luciad verkocht aan het Zweedse Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B), dat met 18.000 

medewerkers een omzet van 3,2 miljard euro realiseert. Luciad wordt zo een 100%-dochter van Hexagon 

en zal er een onderdeel vormen van de Geospatial-divisie. De producten van het bedrijf sluiten perfect aan 

bij het aanbod van Hexagon; daarom zien we hen als de perfecte partner om het volledige potentieel van 

de Luciad-technologie te ontsluiten.  

 

Sinds de initiële investering van Gimv in het voorjaar van 2013 hebben de referenties en de bewezen 

concepten voor big data-toepassingen bijgedragen tot de strategische waarde van de technologie. De 

afgelopen jaren zijn de producten van het bedrijf sterk geëvolueerd, van uitsluitend desktop-toepassingen, 

over web-based, tot 3D. Daarnaast wordt nu ook servercapaciteit aangeboden. 

 

"Gimv bood ons het platform dat we nodig hadden om uit te groeien van een startende onderneming tot 

een scale-up. In de vier jaar dat we deel uitmaakten van de Gimv-portefeuille is de organisatie aanzienlijk 

gegroeid zonder daarbij de typische groeipijnen te ervaren," zegt Marc Melviez, CEO van Luciad.  

 

Tom Van de Voorde, hoofd van het Smart Industries-platform van Gimv en lid van de raad van bestuur van 

Luciad: "We zijn blij dat we voor Luciad een thuis hebben gevonden die stimulerender en meer 

http://www.luciad.com/
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synergieversterkend zal werken dan het potentieel dat op standalone basis kan worden bereikt. De klanten 

van Hexagon zullen kunnen profiteren van de wereldklasse van Luciad’s software, wat hen zal toelaten om 

geospatiale data aan te wenden bij het nemen van belangrijke beslissingen. In de periode dat we 

aandeelhouder waren, hebben we Luciad zien evolueren van een bescheiden softwarespeler tot een 

toonaangevende speler in zijn domein. Dit alles dankzij de lancering van uitstekende nieuwe producten en 

het harde werk van alle medewerkers die van Luciad een topmerk gemaakt hebben in zijn niche. Hexagon 

erkende en ondervond de kracht van de producten van Luciad, wat tot deze transactie geleid heeft." 

  

Luciad was de eerste investering van het Smart Industries-team na de lancering van Gimv’s 

platformstrategie eind 2012. Over de hele periode leverde de investering in Luciad een rendement op dat 

het langetermijngemiddelde van Gimv overtreft, met een positieve impact op het eigen vermogen per 30 

juni 2017 van ongeveer 0,75 euro per Gimv-aandeel. Over deze transactie worden geen verdere details 

bekendgemaakt. 

 

Voor meer informatie verwijzen we naar het persbericht van Hexagon op www.hexagon.com/news/press-

releases  

 

 

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 1,6 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: 

 

Tom Van de Voorde, Head Smart Industries platform 

T +32 3 290 21 17 – tom.vandevoorde@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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