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Gimv investeert in Verkley, een aannemer gespecialiseerd in kabel- en
leidingnetwerken voor energie en water
Gimv verwerft een meerderheidsbelang in Verkley, actief in de aanleg en onderhoud van ondergrondse
kabel- en leidingnetten voor energie en water. Gimv neemt in deze transactie de aandelen over van PMH
Investments uit Heerenveen, het ervaren management van Verkley herinvesteert. In samenwerking met
Gimv wil Verkley haar activiteiten als belangrijke Noord-Nederlandse speler in de ondergrondse
infrastructuur op een duurzame manier verder uitbouwen.
Investeren in openbare nutsvoorzieningen is een must: gedreven door zonne-energie, windkracht én de
toenemende vraag als gevolg van elektrische voertuigen, warmtepompen, ICT-systemen en andere, zijn de actuele
elektriciteitsnetwerken ontoereikend voor de toekomst. In Noord-Nederland moeten veel elektriciteitsnetwerken dan
ook significant versterkt worden. Gelijktijdig speelt ook de watertransitie: door klimaatveranderingen vragen
schaarser wordende watervoorraden een goed beheer. Hiervoor zijn grote onderhouds- en
vervangingsinvesteringen van de drinkwaternetwerken nodig.
De kansen en groeimogelijkheden voor een gerenommeerde speler als Verkley (Drachten – NL, www.verkley.nl)
zijn groot. Het bedrijf is al 50 jaar actief in de aanleg van hoofd- en aansluitleidingen voor netwerkbedrijven in het
Noorden van Nederland. Naast de aanleg is Verkley gespecialiseerd in de advisering, de engineering en het
projectmanagement van kabel- en leidingnetten. Om klanten nog meer te ontzorgen wil Verkley bovendien haar
specialisme engineering en horizontale grondboringen (sleufloze technieken) verder uitbouwen. Met Gimv heeft
Verkley de juiste partner gevonden om deze ambities te realiseren.
Verkley geniet een sterke reputatie op het vlak van kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit en vakmanschap, criteria die
belangrijk zijn voor haar opdrachtgevers. Hierdoor heeft de onderneming de afgelopen decennia dan ook een
imposant klantenbestand - met veel vaste, meerjarige contracten - opgebouwd. Via een combinatie van circa 150
vaste medewerkers en 150 flexkrachten kan het bedrijf snel en flexibel inspelen op veranderende omstandigheden.
Verkley genereerde in 2020 een omzet van EUR 38 miljoen en heeft twee vestigingen in Drachten (hoofdkantoor)
en in Groningen.
Erik Blauw, algemeen directeur van Verkley, verklaart: "Met de komst van Gimv en haar expertise hopen wij een
nog betere partner te kunnen zijn voor onze klanten. Door deze ervaren partner met een sterk netwerk binnen onze
sector zijn we klaar voor de volgende fase van groei. Onze gedeelde visie op lange termijn waardecreatie vormt de
beste garantie tot succes in onze markten en voor continuïteit voor al onze stakeholders. Bovendien biedt het meer
loopbaanmogelijkheden en ontwikkelperspectief voor onze medewerkers.”
Rombout Poos en Roland Veldhuijzen Van Zanten (Gimv), vormen het dealteam en verwoorden het als volgt:
"Verkley is een sterke partij in een segment dat inspeelt op belangrijke trends die nauw aansluiten bij de strategie
van ons Sustainable Cities platform. Wij kijken ernaar uit om samen te werken met Erik Blauw en zijn team om de
verdere expansie van Verkley - en daarmee ook de energie- en watertransitie in Nederland - te realiseren.”
Erik Mampaey, Managing Partner Gimv en Head Sustainable Cities, vult aan: “Eens te meer investeert Gimv
via haar Sustainable Cities platform in een van de grootste ESG-uitdagingen, met name de energietransitie naar
een data-gedreven, duurzame samenleving”
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Durk van der Meer, managing director van PMH Investments, geeft aan: ”Na het samen laten excelleren van
Verkley is het afscheid nemen van een prachtig bedrijf niet makkelijk, maar een wijziging in de
aandeelhouderssetting is goed voor de volgende groeifase van de onderneming en voor het kunnen blijven door
excelleren.”
De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief de goedkeuring door 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 55 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: 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 VERKLEY
Verkley is specialist in het leggen, monteren en testen van kabels en leidingen met de focus op energie (gas en elektra) en water.
In 1964 opgericht door de gebroeders Verkleij. Anno 2021 biedt Verkley aan 150 medewerkers direct en ruim 150 indirecte
werkgelegenheid. De omzet bedroeg in 2020 38 miljoen euro. Verkley heeft Noord-Nederland als haar werkgebied met twee
vestigingen: in Drachten het hoofdkantoor en in Groningen. Opdrachtgevers zijn onder andere Enexis, Vitens, Liander,
waterschappen, gemeenten en de industrie. www.verkley.nl

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Rombout Poos, Partner Sustainable Cities team Gimv
T +31 70 3 618 618 – rombout.poos@gimv.com
Erik Blauw, algemeen directeur van Verkley
T +31 6 10033832 – erik.blauw@verkley.nl
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