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Antwerpen (BE) / Delft (NL), 22 maart 2019, 14.30 CET  

Gimv verkoopt Oldelft Ultrasound, producent van innovatieve 

ultrasone sondes voor medische diagnostiek    

In 2012 verwierf Gimv een meerderheidsbelang in het kapitaal van Oldelft Ultrasound (Delft – NL, 

www.oldelft.nl), een medisch technologische onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie 

van innovatieve ultrasone sondes voor medische diagnostiek. De ambitie was om verdere internationale 

groei te bewerkstelligen door middel van continue ontwikkeling en uitbreiding van de productportfolio. Als 

technologisch leider is Oldelft wereldwijd de enige onafhankelijke speler op het gebied van 

gespecialiseerde TEE-sondes, die onder andere gebruikt worden voor het maken van hartbeelden via de 

slokdarm. 

 

Door structurele investeringen in R&D werd de positie van Oldelft als technologisch marktleider binnen de 

groeiende markt voor echocardiografie in de afgelopen jaren verder uitgebouwd. Dit resulteerde in een 

indrukwekkende groei van de omzet en een uitgebreid - globaal - klantenbestand van tier-1 OEM’s binnen 

de markt voor ultrasone medische apparatuur. Recent werd een nieuw type sonde - gebaseerd op 

matrix/3D technologie - ontwikkeld en getest in de markt.  

 

Vandaag kondigt Gimv aan dat het zijn meerderheidsbelang in Oldelft heeft verkocht via een management 

buy-out ondersteund door Smile Invest. 

 

Rob Smallenburg, CEO van Oldelft, verklaart: " Wij zijn bijzonder blij dat Gimv ons de afgelopen 7 jaar 

heeft bijgestaan. Dankzij een goede samenwerking en domeinkennis van Gimv hebben wij met succes 

kunnen inzetten op de groei van Oldelft en door onze continue focus op innovatie konden we ons 

duurzaam onderscheiden van andere spelers.” 

 

Elderd Land, Partner in het Health & Care platform van Gimv: " Verheugd kunnen wij terugkijken op de 

succesvolle samenwerking tussen Gimv en Oldelft. De gerealiseerde groei van de onderneming en de 

recente ontwikkeling van de nieuwe matrix technologie onderstreept dit succes. Gimv is trots dat het 

Oldelft de afgelopen jaren kon ondersteunen bij haar verdere expansie. Het management heeft op dit vlak 

uitstekend werk afgeleverd.” 

 

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

van Gimv overtreft. Over de transactie zelf worden evenwel geen verdere financiële details verstrekt.  

Deze transactie heeft geen materiële impact op de NAV van Gimv. 

  

http://www.oldelft.nl/
http://www.oldelft.nl/
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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 in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 

2,5 miljard EUR realiseren en ruim 14 000 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: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze 

platformen werkt met een ervaren team in de thuismarkten 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: 

Elderd Land, Partner in Gimv’s Health & Care team 

T +31 70 3 618 600 – elderd.land@gimv.com 

 

 


