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Parijs/Antwerpen, 1 oktober 2014, 7u30  CET 

 

Naxicap Partners neemt controle over Trustteam. 
 
Philip Cracco en het bestaande management-aandeelhouders werken samen met 
Naxicap Partners aan de verdere expansie van Trustteam. 
 
Investeringsmaatschappij Gimv kondigt vandaag aan dat het zijn belang in het Belgische 

portefeuillebedrijf Trustteam (www.trustteam.be) verkoopt aan Naxicap Partners en Philip Cracco. 

Het huidige managementteam blijft aan boord en engageert zich voluit voor de verdere groei van 

de onderneming, als management én als aandeelhouder.  

In oktober 2011 ondersteunde Gimv de management buyout door het huidige directieteam van Trustteam. 

De inspanningen van Trustteam om een betrouwbare ICT-partner te zijn voor zijn klanten en om zijn 

software verder te ontwikkelen als referentietool, leverden het bedrijf een aanzienlijke omzetgroei en 

toename van de operationele marge op. 

Samen met Naxicap Partners zal Philip Cracco de verdere expansie van Trustteam kracht bijzetten. Hierbij 

wordt zowel gefocust op de verdere ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor de klanten als op de 

ondersteuning van de structurele uitrol van de software voor gezondheidszorg in Frankrijk. De directie van 

Trustteam stelt de ervaring van beide partners op prijs en kijkt ernaar uit de krachten te bundelen om 

samen een ambitieus groeiplan te verwezenlijken. De twee divisies, software en ICT-oplossingen, zullen 

zich in lijn met hun nieuwe mission statement volop toeleggen op hun kernactiviteit met het oog op een 

verdere verbetering van de dienstverlening en kwaliteit.  

 

Op basis van het transactiebedrag en na aftrek van de gebruikelijke provisies heeft de verkoop een 

positieve impact van 8,8 miljoen EUR (0,35 EUR per aandeel) op het laatst gepubliceerde eigen vermogen 

van Gimv op 30 juni 2014. Over de volledige investeringsperiode werd op deze investering een rendement 

gerealiseerd dat significant hoger ligt dan het historische gemiddelde van Gimv. Er worden geen verdere 

financiële details over deze transactie bekendgemaakt. 

Axel Bernia, partner bij Naxicap Partners zegt: “We zijn heel enthousiast over de investering in Trustteam. 

Wat we vooral appreciëren is de grote credibiliteit die de onderneming opgebouwd heeft door zich 

consequent toe te leggen op klantentevredenheid en kwaliteitsvolle dienstverlening. We menen dat deze 

troeven, in combinatie met het gekende talent van de directie en van Philip Cracco, tot een sterke verdere 

ontwikkeling zullen leiden die Naxicap Partners actief wil ondersteunen.”   

Tom Van de Voorde, partner bij het Smart Industries Platform van Gimv over de transactie: "We kennen 

Philip Cracco en Naxicap Partners van vroegere transacties. We zijn ervan overtuigd dat ze, samen met 

http://www.trustteam.be/
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het huidige directieteam, de klantenervaring verder zullen verbeteren en dus ook de groei van Trustteam 

als betrouwbare leverancier van ICT-oplossingen. We zijn trots dat we een actieve bijdrage hebben 

kunnen leveren tot het succes van de onderneming en er nu ook mee de vruchten van kunnen plukken. " 

 

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 

investeringspartnerships) aan investeringen in 70 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard 

EUR genereren en meer dan 28.000 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 NAXICAP PARNERS 

Naxicap Partners is een belangrijke speler in de Franse private-equitymarkt en heeft op vandaag 1,6 miljard EUR 

kapitaal onder beheer. Het gaat solide en constructieve partnerships aan met ondernemers, wat hen een goede basis 

geeft voor het uitbouwen van succesvolle projecten. Als filiaal van Natixis, is het bedrijf georganiseerd in drie teams: 

Innovation & Growth, Small Caps en Mid Caps dat 38 investeringsprofessionals tewerkstelt in vijf regionale Franse 

kantoren: Parijs, Lyon, Toulouse, Straatsburg en Nantes. 

 

Meer informatie over Naxicap vindt u op www.naxicap.fr  

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

Gimv 

Tom Van de Voorde, Partner at the Smart Industries platform 

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

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications  Manager 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

 

Naxicap Partners 

Axel Bernia – Partner and member of the Management Board   

T +33 1 58 19 13 69 – axel.bernia@naxicap.fr 
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