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Antwerpen, 18 december 2013, 17u45 CET 

Gimv en Cube Infrastructure Fund voeren exclusieve 
onderhandelingen om de activiteiten van Transdev Group in België, 
de grootste onafhankelijke busmaatschappij in Vlaanderen, over te 
nemen 

Gimv en Cube Infrastructure Fund voeren exclusieve onderhandelingen om samen de activiteiten 

van Transdev Group in België over te nemen. Het bedrijf is de grootste onafhankelijke 

busmaatschappij in Vlaanderen en oefent voornamelijk transportdiensten uit in opdracht van de 

gewestelijke openbare vervoersmaatschappijen. De ambitie is om de positie van het bedrijf in 

Vlaanderen te verstevigen en verder te laten groeien, zowel organisch als via selectieve 

overnames. 

 

Transdev (www.transdev.net), één van de grootste transportbedrijven ter wereld, is in België actief via 

Veolia Transport Belgium (VTB), dat dagelijks stedelijke en regionale verbindingen verzorgt in opdracht 

van de openbare vervoersmaatschappijen. Daarnaast is VTB ook actief in school- en personeelsvervoer 

en buscharterdiensten. In 2012 realiseerde het Belgische bedrijf een omzet van 94 miljoen EUR met bijna 

1100 werknemers en een vloot van ongeveer 680 bussen. 

 

Deze transactie past in het strategisch plan dat Transdev begin 2013 aankondigde, waarin Transdev zich 

opnieuw toespitst op 17 kernlanden, wat desinvesteringen in een aantal geselecteerde landen met zich 

meebrengt, met name ook in België. 

 

Zodra de vertegenwoordigers van het personeel van Transdev en VTB geraadpleegd zijn over de 

transactie, zouden de Europese investeringsmaatschappij Gimv en Cube Infrastructure Fund (“Cube”) 

VTB gezamenlijk overnemen en respectievelijk een belang van 49% en 51% verwerven. Mobiliteit blijft een 

belangrijke uitdaging voor België en het openbaar vervoer speelt hierin een cruciale rol als één van de 

fundamentele hefbomen om de leefbaarheid van onze samenleving te verbeteren. VTB wil zijn activiteiten 

op de Belgische transportmarkt verder ontwikkelen door te blijven focussen op het leveren van een 

uitstekende service en met succes deel te nemen aan openbare aanbestedingen. De transactie is 

onderworpen aan de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. 

Thomas Dewever, Principal bij Gimv, over deze transactie: "Vandaag de dag is er een sterke vraag naar 

diensten, nutsvoorzieningen en infrastructuur met een duurzame impact op de maatschappij. Een 

performante openbare vervoermaatschappij beantwoordt perfect aan de strategische doelstellingen en 

investeringscriteria van ons Sustainable Cities platform. We zijn ervan overtuigd dat we samen met de 

gemotiveerde chauffeurs en het ervaren en sterk betrokken managementteam van Veolia Transport 

Belgium, de verdere groei van het bedrijf zullen stimuleren als geëngageerde financiële 

http://www.transdev.net/
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langetermijnpartners. Veolia Transport Belgium zal de achtste investering voor het Gimv-XL Fonds zijn en 

zal bijdragen tot de verdere diversificatie van het grootste groeikapitaalinitiatief in Vlaanderen." 

 

“Cube Infrastructure Fund is al zeer actief in openbaar vervoer in Europa, via Boreal Transport in 

Noorwegen en Netinera Deutschland in Duitsland. We zijn bijzonder tevreden dat we de kans hebben om 

dit platform uit te breiden naar België, een land met kwalitatief hoogstaande openbare diensten en een 

stabiele regelgeving voor het openbaar vervoer. Dankzij de hoge kwaliteit van het VTB team en de 

langdurige en stevige relaties met zijn klanten is Veolia Transport Belgium erin geslaagd één van de 

voornaamste spelers in zijn markt te worden. Door de handen in elkaar te slaan met Gimv wil Cube de 

verdere ontwikkeling van het bedrijf ondersteunen en zijn positie als toonaangevende onafhankelijke 

Belgische speler op lange termijn verder versterken,” voegde Jérôme Jeauffroy, Managing Partner of 

Cube Infrastructure Fund, eraan toe. 

 

 

OVER VEOLIA TRANSPORT BELGIUM 

Veolia Transport Belgium is een van de grootste particuliere busmaatschappijen in België. Het bedrijf beheert stedelijke 

en regionale buslijnen, school- en werknemersvervoer en een aantal reisbureaus.  

 

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 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 CUBE INFRASTRUCTURE FUND 

CUBE INFRASTRUCTURE FUND (“Cube”) is een langetermijninvesteerder die zich toelegt op overheidsdiensten en 

infrastructuurbedrijven doorheen Europa. Het fonds beschikt in totaal over een gecommitteerd kapitaal van ongeveer 

1,2 miljard EUR. Zijn investeerdersbasis omvat momenteel meer dan 20 institutionele langetermijninvesteerders (2/3 in 

Europa en 1/3 in Noord-Amerika), met name pensioenfondsen voor de overheidssector, verzekeringsondernemingen en 

bankinstellingen. Cube wordt beheerd door Natixis Environnement & Infrastructures Luxembourg (“NEIL”), een in 

Luxemburg ingeschreven beleggingsbeheermaatschappij die in handen is van Natixis Global Asset Management en de 

vier beherende vennoten van NEIL. 

Het fonds investeert in gereguleerde nutsvoorzieningen en infrastructuuractiva, voornamelijk brownfield, die 

hoofdzakelijk in de Europese Unie gelegen zijn en voorspelbare inkomstenstromen op lange termijn genereren. Het 

investeert momenteel in twaalf infrastructuurbedrijven, waaronder transport-, energievoorziening-, elektriciteits- en 

communicatie-infrastructuur, in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.  

Meer informatie over Cube vindt u op www.cubeinfrastructure.com. 

 

http://www.gimv.com/
http://www.cubeinfrastructure.com/
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Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

Thomas Dewever, Principal Sustainable Cities Gimv 

T +32 3 290 21 33 – thomas.dewever@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv 

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

Jérôme Jeauffroy, Managing Partner, NEIL / Cube Infrastructure Fund 

T +33 1 58 55 50 61 – jjeauffroy@ei.natixis.com 
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