
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

Antwerpen (BE) / München (DE), 17 maart 2021, 7u30 CET 

Investeerdersconsortium rond EMERAM en Gimv ondersteunt het Duitse 

digitale leerplatform sofatutor in de volgende groeifase  

• sofatutor is het meest uitgebreide digitale leerplatform voor scholieren in Duitstalige landen 

• aantal gebruikers is in 2020 gestegen tot meer dan 1 miljoen   

• groeistrategie gericht op de verdere digitalisering van het leeraanbod en de verdere integratie in 

de schoolwerking 

Gimv investeert samen met EMERAM Capital Partners, lead van een consortium van investeerders, in 

sofatutor, een van de marktleidende online leerplatformen voor scholieren tot 18 jaar (K-12) in Duitstalige 

landen. Met een innovatief aanbod wil sofutator de kloof in het online leren dichten en de toegang tot 

kwaliteitsonderwijs verbeteren. Gesterkt door een ervaren groep van investeerders wil het bedrijf op die 

manier de groei van de afgelopen jaren versnellen. 

 

Sofatutor (sofatutor.com) werd opgericht in 2008 en positioneert zich met meer dan 1 miljoen gebruikers als 

toonaangevende en meest uitgebreide aanbieder van digitale leerondersteuning in Duitsland, Oostenrijk en 

Zwitserland, een markt met in totaal >11 miljoen studenten. Bovendien wordt sofatutor door ongeveer 25 procent 

van alle leraren in heel Duitsland gebruikt, evenals in de Duitse deelstaten Saksen en Bremen. 

 

Het product- en dienstenpakket van sofatutor omvat een breed scala van meer dan 11 000 video's of digitaal 

geanimeerde inhoud in Pixar-kwaliteit, interactieve oefeningen en werkbladen voor 14 verschillende schoolvakken. 

Studenten hebben via het web-based platform of de app van sofatutor op een flexibele manier toegang tot materiaal 

en kunnen in realtime over huiswerk chatten met gekwalificeerde docenten. 

 

Stephan Bayer, CEO van sofatutor en oprichter van het bedrijf, legt uit: "Met ruim 1 miljoen gebruikers en een 

groot netwerk van leraren die de digitale leerinhoud van sofatutor in hun lessen integreren, is sofatutor sinds lang 

de toonaangevende speler van het digitale leeraanbod. Met het nieuwe investeerdersconsortium hebben wij nu 

weer sterke partners aan onze zijde, waarmee wij kunnen „sparren“ en die de onderneming in de volgende groeifase 

op zeer competente wijze zullen begeleiden en ondersteunen. Een innovatief digitaal leeraanbod zal ook in de 

toekomst ons DNA vormen. We willen scholen, leerkrachten en leerlingen niet alleen na de schooluren 

ondersteunen, maar ook tijdens de lessen al digitale leerinhoud aanbieden." 

 

Dr. Sven Oleownik, Partner in Gimvs Consumer team en Head Gimv Germany, licht toe: "Via onze investering 

in sofatutor versterkt Gimv zijn ambitie om te investeren in toekomstgerichte bedrijven die inspelen op de 

fundamentele consumententrends zoals digitalisering, duurzaamheid en gebruiksgemak. Samen met EMERAM 

ondersteunen we een uitstekend geleid bedrijf dat met zijn digitale aanbod perfect inspeelt op de doelstellingen van 

de Verenigde Naties op het vlak van kwaliteitsvol onderwijs en digitale innovatie.” Koen Bouckaert, Managing 

Partner en Head Consumer bij Gimv, vult aan: "We zijn verheugd nu al een deel van onze recent gelanceerde 

duurzame obligatie te kunnen toewijzen aan het groeiverhaal van sofatutor om op die manier een belangrijke 

bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van het bedrijf en de maatschappij in het algemeen."  

 

Dr. Christian Näther, stichtend vennoot van EMERAM, zegt: “Kwalitatief onderwijs is een belangrijke factor voor 

de samenleving van een land. Daarom willen wij sofatutor ondersteunen om zijn leeraanbod stelselmatig uit te 

breiden. Standaard geniet sofatutor al een grote vraag naar haar digitale leeraanbod, die nog versterkt wordt door 
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het thuisonderwijs en COVID-19. Wij willen dit succesverhaal graag voortzetten." Matthias Obermeyr, Partner bij 

EMERAM, voegt hieraan toe: "Dankzij het uitgebreide digitale aanbod, de innovatieve kracht en de goede prijs-

kwaliteitverhouding heeft sofatutor nu al een sterke marktpositie. Een uitbreiding van dit digitale productaanbod en 

de verdere ontwikkeling van digitale leermodellen bieden ook een aanzienlijk groeipotentieel." 

 

De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de goedkeuring door de 

mededingingsautoriteiten. Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt.  

 

OVER GIMV - www.gimv.com  

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

Gimv vandaag 2,0 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 55 portefeuillebedrijven die samen een 

omzet van 2,5 miljard EUR realiseren en 14 000 professionals tewerkstellen. De ambitie van Gimv om een positieve bijdrage te 

leveren aan de samenleving komt onder meer tot uiting in de recent succesvol gelanceerde duurzame obligatie van 100 miljoen 

EUR. 

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, 

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. 

www.gimv.com. 

 

OVER SOFATUTOR - www.sofatutor.com  

Sofatutor.com, 13 jaar geleden opgericht door Stephan Bayer, is met meer dan een miljoen gebruikers, ruim  

11 000 leervideo's en meer dan 43 000 oefeningen het meest uitgebreide online leerplatform in de Duitstalige landen. De 

leerinhoud is naar leeftijd en conform de leerplannen van de overheid.  

Met zijn levensmissie om het onderwijs te verbeteren, helpen Bayer en zijn team van 200 mensen vele leerlingen vanaf de lagere 

school tot het afstuderen aan de middelbare school. sofatutor kan beschouwd worden als de pionier en ruggengraat van de 

digitalisering van het onderwijs en van het thuisonderwijs, vooral in het Corona-jaar.  

 

OVER EMERAM - www.emeram.com 

EMERAM is een van de toonaangevende investeringsmaatschappijen voor middelgrote ondernemingen in Duitstalige landen. De 

door EMERAM geadviseerde fondsen verstrekken momenteel 400 miljoen euro aan kapitaal voor de ontwikkeling van 

ondernemingen. De portefeuille omvat bedrijven uit de consumenten-, technologie/software- en dienstensector. 

EMERAM treedt op als langetermijnpartner voor de ontwikkeling van zijn portefeuillebedrijven en bevordert hun groei (zowel 

organisch als anorganisch) op een duurzame basis. Samen heeft het team meer dan 60 transacties met succes afgerond en de 

ontwikkeling van ondernemingen in portefeuille ondersteund door zitting te nemen in meer dan 50 advies- en toezichtraden. 

EMERAM werd in 2012 opgericht als een onafhankelijk partnerschap in München. 

 

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Koen Bouckaert, Managing Partner en Head Consumer team Gimv 

T +32 3 290 21 13 – koen.bouckaert@gimv.com 

http://www.gimv.com/
mailto:koen.bouckaert@gimv.com

