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Antwerpen / Parijs, 8 juli 2014, 7u30 CET 

Gimv verkoopt zijn belang in Movea 

Gimv verkoopt zijn belang in Movea aan InvenSense Inc. (NYSE: INVN), één van de grootste leveranciers 

van intelligente bewegings- en geluidssensoren voor elektronische consumentenproducten. Gimv stapte in 

2007 in de Franse start-up, die zich sindsdien heeft ontpopt tot onmiskenbaar marktleider op het gebied 

van technologieën voor datafusie en bewegingsregistratie.  

 

In zeven jaar tijd participeerde Gimv in drie financieringsrondes voor Movea (www.movea.com) en steunde 

onder meer de overname van de Amerikaanse onderneming Gyration. Door die overname haalde Movea 

kennis van consumentenproducten in huis en kon het de richting inslaan van consumentenelektronica.  

Nadat het Gyration in 2011 verkocht om zich toe te leggen op zijn kernactiviteiten, groeide Movea uit tot 

een hoofdrolspeler in de technologieën voor datafusie en bewegingsregistratie. 

 

Movea, met hoofdkantoor in Grenoble (Frankrijk), werd opgericht in maart 2007 als een spin-off van het 

Franse onderzoeksinstituut CEA-Léti. Het bedrijf ontwikkelt technologieën voor datafusie en 

bewegingsregistratie (firmware, softwarepakketten, IP), bedoeld voor het opvolgen van 

fysieke/persoonlijke activiteiten (sport / fitness / e-gezondheid) en voor elektronische 

consumentenproducten (smartphones, tablets, intelligente televisietoestellen, ...). Het bedrijf zet de 

gegevens van de sensoren om in begrijpelijke, persoonlijke informatie (lokalisering van de gebruiker, 

opvolging van de activiteit en contextgevoeligheid). Zijn technologie is beschermd door meer dan 500 

octrooien en maakt het mogelijk de kostprijs en het energieverbruik van de producten te verlagen, maar 

toch de nauwkeurigheid ervan te vergroten. Onder zijn partners en klanten vinden we: Samsung, 

STMicroelectronics, Orange, Babolat, Decathlon, Philips, Texas Instruments, ... 

 

Geoffroy Dubus, Partner bij Gimv: "We zijn blij dat wij als grootste aandeelhouder mee hebben 

bijgedragen aan het succes van Movea en zijn positionering op de sterk groeiende consumentenmarkten 

van mobiele technologie en entertainment."  

 

De verkoop van Movea heeft een positieve impact van 5,2 miljoen EUR (0,21 EUR per aandeel) op het 

eigen vermogen van Gimv, gepubliceerd per 31 maart 2014. Over de volledige periode ligt het rendement 

van deze investering hoger dan het gemiddelde rendement van Gimv. Er worden geen verdere financiële 

details over deze transactie bekendgemaakt. 

 

Dankzij de overname door InvenSense Inc. bereikt Movea een nieuwe fase in zijn ontwikkeling. 

InvenSense Inc. is één van de grootste leveranciers van intelligente bewegings- en geluidssensoren voor 

elektronische consumententoepassingen. De technologie van InvenSense is terug te vinden in producten 

als smartphones, tablets, op het lichaam gedragen elektronische producten (wearables), spelconsoles, 

http://www.movea.com/
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optische beeldstabilisatie en afstandsbedieningen van intelligente televisietoestellen. De Motion 

Tracking
TM

 producten van het bedrijf worden ook geïntegreerd in een aantal industriële toepassingen. De 

producten en technologie van het InvenSense komen tegemoet aan de groeiende nood in vele 

massaconsumptieproducten voor een betere performantie, nauwkeurigheid en gebruiksgemak bij het 

bepalen van de locatie, beweging en context. 

 

 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture 

capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief 

investeringspartnerships) aan investeringen in 70 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard 

EUR genereren en meer dan 26.000 professionals tewerkstellen. 

 

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: Consumer 2020, 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: 

Geoffroy Dubus, Partner Gimv 

T +33 1 58 36 45 60 – geoffroy.dubus@gimv.com  

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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