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Antwerpen (BE), 10 januari 2018, 10:00 AM CET 

 

 

Gimv bereikt een akkoord voor de verkoop van zijn participatie 
in Mackevision aan Accenture 
 

Samen met andere aandeelhouders ondertekende Gimv een overeenkomst voor de verkoop van zijn 

belang in Mackevision aan Accenture. Mackevision, met hoofdkwartier in Duitsland, is een 

marktleider op het gebied van Computer Generated Imagery (CGI). Door de overname zal Accenture 

Interactive zijn portefeuille van contentproductie en digitale dienstverlening kunnen optimaliseren 

met de allernieuwste visualisatiemogelijkheden, waardoor het bedrijf nog boeiender 

klantenervaringen kan bieden. 

Mackevision (www.mackevision.com) werd in 1994 opgericht en heeft een team van meer dan 500 

medewerkers, met kantoren in Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Korea, China 

en Japan. Het bedrijf ontwerpt en produceert hoogkwalitatieve 3D-visualisaties, animaties en visuele 

effecten (VFX) voor beelden, films en interactieve toepassingen, met inbegrip van verkoop en marketing, 

online productconfiguraties, virtuele showrooms en point-of-sale ervaringen. Met internationale merken als 

klant, boekte Mackevision zijn meest opvallende successen in de automobielindustrie, een sector die als 

een van de eersten op CGI gebaseerde en 'digital twin'-visualisatie omarmde. Van online 

voertuigconfigurators over virtuele showrooms voor dealers, productervaringen met augmented/virtual 

reality (AR/VR) tot beeldcreatie voor catalogi : Mackevision heeft aangetoond wat er allemaal mogelijk is 

met levensechte maar virtueel gecreëerde beelden. Het bedrijf werd internationaal erkend voor zijn bijdrage 

aan de HBO-serie ‘Game of Thrones’, waarvoor het een Emmy won. 

Sinds Gimv in het bedrijf investeerde in 2014 kende Mackevision een succesvolle internationale expansie 

en opende het filialen in China, Zuid-Korea en Japan. Het versterkte ook zijn organisatie, door het 

managementteam uit te breiden en het bedrijf verder te professionaliseren. Op die manier realiseerde 

Mackevision een uitstekende groei, met een quasi verdrievoudiging van zijn omzet en het verwerven van 

belangrijke klantenreferenties in alle regio's. 

"De inspanning die Gimv leverde om Mackevision, onze activiteit en onze mensen echt te begrijpen, zorgde 

voor een echte toegevoegde waarde tijdens onze samenwerking", aldus Armin Pohl, CEO van Mackevision. 

"We zijn dankbaar voor het partnership over de voorbije drie jaar. We konden onze groeistrategie 

implementeren en ons marktleiderschap, onze winstgevendheid en onze innovatiecapaciteit versterken. De 

overname door Accenture is de volgende logische stap in lijn met onze strategie. Samen zijn we er klaar 

voor om ons bedrijf naar het volgende niveau te tillen." 

Eric de La Vigne, Principal in het Smart Industries platform van Gimv, merkt op: "Het managementteam van 

Mackevision heeft schitterend werk geleverd in de uitbouw van het bedrijf, met het bereiken van een globale 

marktleiderspositie en door uit te groeien tot de referentie voor de belangrijkste autoproducenten. We 

https://www.accenture.com/us-en/interactive-index?src=SOMS
https://www.accenture.com/us-en/interactive-index?src=SOMS
https://www.hbo.com/game-of-thrones
https://www.prnewswire.com/news-releases/mackevision-wins-emmy-award-for-visual-effects-in-game-of-thrones-272690741.html
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hebben er het volste vertrouwen in dat de combinatie met Accenture het bedrijf zal toelaten om verder te 

groeien in de automobielsector, maar ook om nieuwe klantensegmentensegmenten aan te boren en zo 

voordeel te halen uit het complementaire aanbod van Accenture." 

"De samenwerking met het management van Mackevision is een schoolvoorbeeld waarin verschillende 

succesfactoren samenkwamen. Eerst en vooral was er de duidelijke gemeenschappelijke en zeer 

ambitieuze doelstelling in verband met de ontwikkeling van het bedrijf. Daarnaast resulteerde de 

complementariteit van beide partners in een succesvolle samenwerking, die werd ondersteund door een 

diep wederzijds vertrouwen. En last but not least was onze samenwerking altijd verrijkend en prettig. Daarom 

zijn we er trots op dat we dit samen hebben bereikt en we zijn heel blij dat we in Accenture de meest 

geschikte volgende eigenaar hebben gevonden voor de verdere ontwikkeling van Mackevision", voegt Sven 

Oleownik, hoofd van Gimv Duitsland, daaraan toe. 

Over de hele periode leverde de investering in Mackevision een rendement op dat het 

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

september 2017 van circa 0.7 euro per Gimv-aandeel. 

De transactie wordt gesloten volgens de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Er worden geen verdere 

financiële details over de transactie bekendgemaakt. 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 37 jaar ervaring in private equity en venture capital. Gimv is 

genoteerd op Euronext Brussels en beheert momenteel ongeveer 1,6 miljard EUR (inclusief co-

investeringspartnerships) aan investeringen in zowat 50 portefeuillebedrijven. 

 

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende 

bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt het hen in hun transformatie tot marktleiders. De vier 

investeringsplatformen van Gimv 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:  

 
Eric de La Vigne, Directeur in het Smart Industries-platform van Gimv 

T +33 1 58 36 45 68 – eric.delavigne@gimv.com 

 
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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