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Antwerpen/Den Haag, 3 december 2014, 17u45 CET (EMBARGO) 

Gimv investeert 7 miljoen EUR in de internationale expansie van 
Well Services Group, een service provider voor de olie- en 
gasindustrie  

Gimv investeert 7 miljoen EUR groeikapitaal in de Nederlandse Well Services Group, actief in het 

reinigen en stimuleren van olie- en gasputten, alsook het reinigen van pijpleidingen voor olie- en 

gastransport. Gimv verkrijgt hiermee een minderheidsbelang naast CEO/oprichter Geert Prins en 

het management. Met deze financiering wil Well Services zijn vloot uitbreiden om zo nieuwe 

markten te kunnen aanboren.  

Well Services Group (www.wellservices.eu) is een service provider voor de olie- en gas industrie. De 

activiteiten van de onderneming zijn georganiseerd in drie business units: Coil Services, Slickline Services 

en PNS (Pipeline Nitrogen Services). Coil Services is gespecialiseerd in het reinigen en regenereren van 

bestaande on- & offshore olie- en gasputten met behulp van coiled tubing. Slickline Services houd zich 

bezig met het installeren van pluggen en meetapparatuur in olie- en gasputten. PNS focust zich op het 

onderhoud van olie- en gasinfrastructuur, zoals de reiniging en inspectie van zowel on- als offshore olie- 

en gaspijpleidingen. Well Services Group, opgericht in 2005, telt ruim 400 medewerkers in vijf landen. De 

verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd in ongeveer 25 landen wereldwijd.  De hoofdvestiging 

van de groep is in Emmen (Nederland).  

Well Services Group heeft zijn expertise voornamelijk opgebouwd in het neerzetten van een flexibele 

organisatie met een hoog serviceniveau. Well Services onderscheidt zich door de hoge kwaliteit van het 

team gebaseerd op jarenlange ervaring in de sector. Ze slaagden erin om goede lange termijn 

klantrelaties op te bouwen met alle oil majors. Met het nieuwe groeikapitaal van Gimv wil Well Services 

Group extra capaciteit creëren om zijn model uit te rollen naar nieuwe markten en zijn groeiambities waar 

te maken. 

Geert Prins, CEO Well Services Group, over de transactie: “Ik ben blij dat Well Services in Gimv een 

langetermijnpartner heeft gevonden die perfect aansluit bij onze groeiambities. Gimv verstrekt ons het 

nodige kapitaal om onze ambitieuze expansieplannen te realiseren en onze dienstverlening nog een 

niveau hoger te tillen. Wij kijken er dan ook naar uit om deze doelstellingen samen met Gimv te realiseren 

en zo onze marktpositie te verstevigen.” 

Floris van Oranje, Partner Gimv, vult aan: “Met een goed uitgeruste vloot, ervaren personeel en een 

efficiënte service heeft de Well Services Group een mooie klantenportefeuille opgebouwd en dit in een 

http://www.wellservices.eu/
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sector met groeipotentieel. Er zijn een toenemend aantal mature en complexe olie- en gasputten in West-

Europa en in nieuwe markten. We kijken er dan ook naar uit om samen met het ambitieuze management 

team voluit te gaan voor expansie” 

 

De transactie is onderworpen aan de goedkeuring van de Duitse mededingingsautoriteiten. 

 

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 60 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard 

EUR genereren en meer dan 26.000 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. Gimv Arkiv Tech Fund II is een gezamenlijk 

initiatief met ARKimedes-Fonds II en investeerde eerder al in Luciad, Itineris en Coscale. 

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Ivo Vincente, Head Sustainable Cities Gimv 

T +31 70 3 618 621 – ivo.vincente@gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Gimv 

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