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München, 28 mei 2019, 7u30 CET  

Gimv investeert in Duitse energieopslagspecialist Smart Battery 

Solutions 

Gimv heeft een meerderheidsbelang genomen in Smart Battery Solutions GmbH (SBS) uit het Duitse 

Kleinostheim, nabij Frankfurt. Met de steun van Gimv wil het bedrijf zijn sterke groei in de 

dynamische batterijmarkt verderzetten, zijn team uitbouwen en de productiecapaciteit uitbreiden.  

 

Smart Battery Solutions (https://smart-battery-solutions.de/) werd in 2010 door vier sectorexperts  opgericht 

en stelt ongeveer 50 werknemers tewerk. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt lithium-ion 

batterijsystemen voor laagspanningstoepassingen tot 60 volt. Het productassortiment is breed: van de 

assemblage van extern geproduceerde batterijen op maat van de klant tot de ontwikkeling en productie van 

intelligente energieopslagsystemen en oplaadtechnologieën. SBS heeft ook een aantal eigen 

batterijbeheersystemen ontwikkeld, die de werking van batterijen regelen en een veilig gebruik garanderen. 

 

De producten van Smart Battery Solutions worden in een groot aantal e-mobilitytoepassingen gebruikt, 

ondermeer in e-bikes, e-scooters, vaartuigen en drones. Daarnaast zijn ze ook terug te vinden in stationaire 

toepassingen, zoals in apparaten voor continue stroomvoorziening. De unieke sterkte van SBS is het 

vermogen om in te spelen op speciale, klant- en applicatiespecifieke vereisten omtrent de ‘form & features’ 

van een batterijpack. Denk aan waterdichte batterijpacks of batterijsystemen die in een hogedrukomgeving 

werkzaam moeten zijn. 

 

In 2018 werd SBS door de Financial Times opgenomen in de top 1.000 van bedrijven uit 31 Europese landen 

met de hoogste jaarlijkse omzetgroei tussen 2013 en 2016. In het magazine Focus Money stond SBS op de 

eerste plaats in de rangschikking van Duitse groeikampioenen in zijn sector. 

 

Ronald Bartel, als Partner in het Smart Industries-platform verantwoordelijk voor de DACH-regio, 

zegt: “Wij zijn verheugd dat we Smart Battery Solutions en zijn team van oprichters kunnen ondersteunen 

in hun verdere groei. Het bedrijf is actief in een zeer dynamische markt met een sterk toenemende vraag. 

SBS is bij zijn klanten gekend als een bedrijf dat snel, flexibel en met veel technologische know-how zelfs 

voor de meest complexe vereisten een oplossing vindt. Bovendien past SBS uitstekend in ons Smart 

Industries-platform, waar we technologie-georiënteerde bedrijven met bovengemiddelde groeiambities 

helpen uitgroeien tot marktleider in hun nichemarkt.” 

 

De oprichters en zaakvoerders van Smart Battery Solutions voegen hieraan toe: “Gimv is voor ons de 

ideale partner die ons niet alleen van groeikapitaal voorziet, maar die ook over de nodige ervaring beschikt 

om een technologiebedrijf bij zijn expansie te begeleiden. Samen willen we inzetten op een verbreding van 
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het productaanbod in nieuwe toepassingsgebieden, een verruiming van de klantenbasis en internationale 

expansie in Europa. We willen in de sterk groeiende batterijmarkt voorop blijven met onze Made in Germany-

producten.” 

Er worden geen financiële details bekendgemaakt over deze transactie.

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met bijna 40 jaar ervaring in private 

equity, heeft Gimv vandaag een investeringsportefeuille van 1,1 miljard EUR, geïnvesteerd in ongeveer 50 

portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 2,75 miljard EUR realiseren en 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: 

Ronald Bartel, Partner in Gimv’s Smart Industries team 

T +49 (0) 89 442 327 513 – ronald.bartel@gimv.com 

 

Timo Hasenöhrl, General Manager  

T +49 6027 9908131 - timo.hasenoehrl@smart-battery-solutions.de 
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