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Parijs – Antwerpen, 18 juni 2013, 7.30 uur CET 

Gimv en Iris Capital stappen in het kapitaal van Planetveo, de online 
specialist in verre reizen op maat 

Gimv en Iris Capital, twee belangrijke spelers in de Europese risicokapitaalmarkt, kondigen een 

gezamenlijke investering van 15 miljoen euro aan in Planetveo (www.planetveo.com), een online 

reisorganisatie die gespecialiseerd is in verre reizen op maat.  

 

Gimv en Iris Capital, die beide 50 procent van de investering voor zich nemen, worden zo 

referentieaandeelhouders naast de twee stichters-bedrijfsleiders, Geoffroy de BECDELIÈVRE en Mathieu 

BOUCHARA, alsook andere leden van het management en Alven Capital. 

 

Geoffroy de BECDELIÈVRE, CEO van Planetveo, licht toe: "We zijn erg tevreden met Gimv en Iris Capital 

als nieuwe investeerders. Hun vertrouwen is voor ons de bevestiging dat onze strategie en ons business 

model juist zit. We zitten op één lijn met het management van beide partijen over de visie op de 

onderneming, de markt en de te volgen strategie om uit te groeien tot marktleider in het online aanbieden 

van reizen op maat. De kwaliteit, de knowhow en het netwerk (ook internationaal) van deze twee nieuwe 

investeerders zal ons in staat stellen om verder uit te breiden en een nieuwe groeifase aan te vatten die al 

even ambitieus is als de vorige. Ik bedank ook Alven Capital dat nogmaals zijn vertrouwen in ons toonde 

door in het kapitaal te blijven participeren en dat zijn avontuur met ons voortzet." 

 

Planetveo werd opgericht eind 2007 en wist zich in amper enkele jaren tijd op te werken tot een 

belangrijke speler in de markt voor verre reizen op maat met bestemming Azië, Afrika, Oceanië en 

Amerika. Dankzij een aanbod waarin authentieke ervaringen en een intense kennismaking met de lokale 

cultuur samengaan, kon het bedrijf zich zeer snel ontwikkelen. In 2012 boekte het een omzet van meer 

dan 40 miljoen euro, wat een stijging van 83% is in vergelijking met 2011, en dat in één van de meest 

rendabele reissectoren. Het bedrijf telt vandaag 170 medewerkers. 

 

Dankzij de expertise van zijn reisadviseurs in elk van de aangeboden bestemmingen, biedt Planetveo zijn 

klanten een uiterst persoonlijke service. De groep kan ook bogen op een uitstekende verkooporganisatie 

dankzij een bijzonder krachtig informatiesysteem en een efficiënte web strategie.  

 

Geoffroy DUBUS, partner bij Gimv, voegt eraan toe: "De positionering van Planetveo stemt helemaal 

overeen met de strategie van ons Consumer 2020 platform, dat bedoeld is voor ondernemingen met een 

duidelijke visie op de toekomstige noden van de consumenten – producten, diensten, consumptievormen 

– en hierop inspelen dankzij hun sterk innovatievermogen. De groep wordt geleid door een management 

team met veel talent en ervaring en heeft een sterk groeipotentieel, zowel qua marktaandeel als  
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productaanbod. Planetveo past perfect het ROPO-model toe (Research Online, Purchase Offline). We 

kijken er dan ook naar uit deze onderneming naar een leiderspositie in hun sector te begeleiden."  

 

Erik de la Rivière, partner bij Iris Capital, verklaart: "In een steeds meer mature en geconcentreerde markt 

voor de online verkoop van reizen bewees het management van Planetveo dat het mogelijk is om op korte 

termijn uit te groeien tot een belangrijke speler in het aantrekkelijke marktsegment van de reizen op maat. 

De combinatie van een sterke aanwezigheid op het net, een gebruiksvriendelijk systeem, een degelijk 

aanbod en een efficiënte verkooporganisatie was de sleutel tot hun groei. We delen dan ook de visie en 

ambities van het management om zijn snelle groeistrategie voor te zetten, verder marktaandeel te 

veroveren en zo uit te groeien tot marktleider in zijn segment." 

 

 

 

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 fondsen 

van derden) aan investeringen in 75 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.  

 

OVER IRIS CAPITAL 

Iris Capital is een pan-Europese beheerder van risicokapitaalfondsen die gespecialiseerd is in de digitale economie. 

Sinds de oprichting ervan in 1986 investeerde het team van Iris Capital meer dan 950 miljoen euro in ruim 220 

ondernemingen. Iris Capital is actief in technologiediensten of -bedrijven en gaat op zoek naar durfkapitaal voor de 

toepassing van hun strategie. Het biedt de ondernemingen in zijn portefeuille actieve ondersteuning dankzij zijn sterke 

specialisatie en ervaring in de sector. De onderneming heeft kantoren in Parijs, Düsseldorf, San Francisco, Montréal, 

Riyad, Dubai, Peking en Tokio. In 2012 sloot Iris Capital een strategisch partnership met Orange en Publicis voor het 

beheer van hun durfkapitaalinitiatief.  
 

Meer informatie over Iris Capital vindt u op www.iriscapital.com 

 

 
  

http://www.gimv.com/
http://www.iriscapital.com/
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TUSSENPERSONEN 

 

Voor Planetveo, zijn bedrijfsleiders en aandeelhouders 

Bedrijfsleiders: Geoffroy de Becdelièvre (CEO – oprichter) – Mathieu Bouchara 

(webmanager) 

Aandeelhouder-investeerder:   Alven Capital (Charles Letourneur) 

Raad van de bedrijfsleiders en aandeelhouders:  GP Bullhound (Guillaume Bonneton) 

Advocaten:    Gide Loirette Nouel (Pierre Karpik, Sophie Andribet) 

 

Voor Gimv en Iris Capital  

Dossierbeheerder bij Gimv:   Geoffroy Dubus (T + 33 1 58 36 45 60 – geoffroy.dubus@gimv.com) 

Dossierbeheerder bij Iris Capital: Erik de la Rivière (T + 33 1 45 62 73 54 – 

e.delariviere@iriscapital.com) 

Financiële en boekhoudkundige due diligence: KPMG Transaction Services (Jean-Philippe Chiarasini, Vincent 

Delmas, Yoann Lefort) 

Juridische, fiscale en sociale due diligence: STC Partners (Christian Couderc, Christine Le Breton, Corine Diez) 

Advocaten: Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Camille-Maya Hurel, 

Jérôme Chapron)  

 

 
PERSCONTACTEN  

 

Gimv: Gimv, Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate 

Communications Manager (T + 32 3 290 22 18 –  

frank.deleenheer@gimv.com) 

 

Iris Capital: Publicis Consultants, Lise Ardhuin (T + 33 1 44 82 46 95, 

lise.ardhuin@consultants.publicis.fr), Robert Amady 

(robert.amady@consultants.publicis.fr) 

 
Planetveo : VECTEUR D'IMAGE, Alexandra Andre (T + 33 (0)9 73 87 03 10 - 

aandre@vecteurdimage.com )  
 
Alven Capital Kalima, Sarah HachimiI – 01 44 90 82 53 – 07 86 99 28 78 – 

shachemi@kalima-rp.fr 
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