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Antwerpen (BE) / Izegem (BE), 29 juni 2020, 17:45 CET  

Gimv neemt een significante deelneming in Televic, wereldspeler in 
hoogtechnologische communicatiesystemen  

Gimv verwerft een significante deelneming in Televic, leverancier van hoogtechnologische en 

kwalitatieve communicatiesystemen voor specifieke markten zoals de zorg, onderwijs, de 

treinsector en de conferentiemarkt. De huidige aandeelhouders blijven aan boord en bewaren de 

meerderheid, de diversificatie van het aandeelhouderschap zal Televic een extra impuls geven om 

wereldwijd verder te groeien en zijn leidende rol in de sector te versterken.  

Televic (Izegem - BE, www.televic.com) is actief in vier nichemarkten en ontwikkelt, produceert en 

implementeert ondermeer communicatie- en controlesystemen in treinen en trams, communicatiesystemen 

voor de zorgsector (verpleegoproeping, toegangscontrole enz.), systemen voor gemodereerde 

vergaderingen en conferenties alsook multimedia- en e-learningoplossingen. Vanuit een sterke visie op 

technologische trends, een krachtige focus op innovatie en een sterke klantgerichtheid werd het bedrijf een 

marktleider in verschillende domeinen. Naast organische groei ontwikkelde Televic zich vorig jaar verder tot 

een dominante speler in de wereld van de treinsector, via een overname van het Duitse GSP 

Sprachtechnologie GmbH. 

Televic werd in 1946 opgericht als Belgische fabrikant van professionele radiosystemen. Sinds de overname 

door de huidige eigenaars in 1998 kende het bedrijf een spectaculaire groei en het business model werd 

telkens verfijnd en evolueerde mee met bluechip klanten. Met een hoofdkantoor in België, belangrijke 

vestigingen in Duitsland, China en Bulgarije en een directe aanwezigheid in de USA, Frankrijk, India  en de 

UK, heeft Televic actueel 950 medewerkers in dienst en realiseert het een omzet van ca. EUR 130 miljoen.  

Vandaag heeft  Televic  twee grote ambities: enerzijds lokaal nog meer aan marktaandeel winnen en 

anderzijds zijn internationale groei verder versterken. Gimv gelooft sterk in het groeipotentieel van de 

onderneming op basis van de onderliggende markttrends in sectoren waar digitale 

communicatietoepassingen de oplossing vormen tot heel wat uitdagingen: betrouwbare 

passagiersinformatiesystemen en controlesystemen, digitale gezondheidstoepassingen bijvoorbeeld in de 

ouderenzorg, een leven lang e-learning en de nu alomtegenwoordige conferentiesystemen zodat 

vergaderen op afstand perfect gestroomlijnd is. De hoogtechnologische toepassingen van Televic vinden 

ook steeds vaker hun weg naar nieuwe klantensegmenten, wat het groeipotentieel alleen maar versterkt.  

Thomas Verstraeten en Lieven Danneels, CEO’s van Televic, zeggen "Wij zijn bijzonder verheugd dat 

wij met Gimv een extra aandeelhouder aan boord krijgen die onze ambities voor een groeiversnelling 

ondersteunt. De expertise en het netwerk van Gimv is een duidelijke meerwaarde om het potentieel van de 

Televic Group te ontplooien. De combinatie van een sterk en ambitieus aandeelhouderschap met onze 

filosofie van een lange termijn verankering en beleid, vormt de beste garantie tot succes in onze markten en 

voor continuïteit voor al onze stakeholders." 

Tom Van de Voorde, Managing Partner en Head of Smart Industries bij Gimv, voegt eraan toe: “Televic 

heeft een duidelijke strategie: zij combineren hoogtechnologische en toegepaste innovaties met een zeer 

heldere visie op de distributie ervan. Daar bovenop zien we een zeer hoge klantentevredenheid. De sectoren 

waarin Televic vandaag actief is, zullen in deze nieuwe wereld enkel aan belang toenemen. Het succes van 

het bedrijf komt voort uit de grote gedrevenheid van haar medewerkers en de kruisbestuiving tussen de 

verschillende technologieën binnen zowel bestaande als nieuwe markten. Gimv heeft een historische kennis 

http://www.televic.com/
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opgebouwd in deze sector en is de juiste solide partner om het verdere groeitraject van deze West-Vlaamse 

parel mee te ondersteunen en vleugels te geven.”  

Deze nieuwe investering wordt onderdeel van het Smart Industries-platform van Gimv dat bedrijven 

overkoepelt die dankzij innovatie en intelligente technologieën uitblinken in hun sector. Televic valt onder de 

investeringsfocus van de ‘Engineered products’: bedrijven die technische producten en de bijbehorende 

diensten ontwikkelen, produceren en op de markt brengen.   

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

mededingingsautoriteiten. Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt. 

 

OVER GIMV 

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 50 portefeuillebedrijven 

die samen een omzet van 2,5 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. www.gimv.com.  

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:  

Tom Van de Voorde, Managing Partner, Head Smart Industries  

T +32 3 290 21 17 – tom.vandevoorde@gimv.com  
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