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München/Stuttgart, 30 Juli 2019, 7:45 CET 

Gimv verkoopt belang in het Duitse thinkstep, specialist in software voor 

het beheer van bedrijfsduurzaamheid en compliance 

Samen met alle andere aandeelhouders verkoopt Gimv zijn belang in softwarebedrijf thinkstep AG aan de 

Amerikaanse softwareleverancier Sphera Solutions. Dankzij de langetermijn steun van alle aandeelhouders 

kon thinkstep AG (www.thinkstep.com) groeien en zijn bedrijfsmodel met succes transformeren naar een 

Software-as-a-Service-oplossing (SaaS). 

 

Opgericht in 1991, biedt thinkstep vanuit zijn hoofdzetel in Leinfelden-Echterdingen (nabij Stuttgart) wereldwijd 

software en consultancydiensten aan die bedrijven helpen om hun duurzaamheid te beheren en hun ecologische 

voetafdruk te verkleinen. De afgelopen jaren heeft thinkstep zijn indrukwekkende klantenkring gestaag uitgebreid. 

Momenteel bedient het meer dan 2.000 klanten in 20 sectoren, inclusief een groot aantal toonaangevende Fortune 

500-bedrijven uit Duitsland en de rest van de wereld. 

 

thinkstep AG is actief in drie bedrijfsdomeinen: Corporate Sustainability introduceert en implementeert 

duurzaamheidsprocessen zoals energiebeheer, corporate social responsibility management en active resource 

optimisation. Product Sustainability helpt klanten om milieuaspecten reeds vroeg in de ontwikkelingsfase van 

producten mee te nemen, zodat ze de juiste maatregelen kunnen integreren in de daaropvolgende productbeheer- 

en productieprocessen. thinkstep's Product Compliance-oplossing helpt bij het vroegtijdig identificeren en beperken 

van compliance- en reputatierisico's. 

 

In 2010 nam Gimv een minderheidsbelang in thinkstep, naast Next47 (voorheen Siemens Venture Capital), om het 

kapitaal, de expertise en het netwerk te versterken met het oog op een wereldwijde expansie, een operationele 

versterking van het bedrijf en de transformatie van een licentie-gebaseerd model naar een SaaS-oplossing. In de 

daaropvolgende jaren verhoogden Gimv en Next47 geleidelijk hun belang, terwijl sommige van de oprichters met 

een minderheidsbelang aan boord bleven. Zo kon thinkstep uitgroeien tot een van 's werelds toonaangevende 

softwareleveranciers voor het beheer van bedrijfsduurzaamheid en compliance. De verkoop en de later geplande 

integratie met de activiteiten van Sphera luidt een volgende stap in de ontwikkeling van thinkstep in. 

 

Dr. Sven Oleownik, Partner en Head of Gimv Germany, zegt: "thinkstep heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke 

transformatie doorgemaakt en zijn bedrijfsmodel fundamenteel veranderd. Voortbouwend op een zeer loyaal 

klantenbestand, kende de wereldwijde activiteit en technologische ontwikkeling van het bedrijf een mooie evolutie. 

Nu investeerders en consumenten steeds meer belang hechten aan ethisch en milieubewust ondernemen, is de 

groeiende markt voor duurzaamheidsoplossingen zeer aantrekkelijk. thinkstep is dan ook optimaal gepositioneerd 

om zijn marktleiderschap onder een nieuwe vlag verder uit te bouwen." 

 

http://www.thinkstep.com/
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Lisa Hengerer, Associate in het Smart Industries-platform van Gimv in München, voegt eraan toe: “thinkstep is een 

succes binnen het softwaresegment van Gimvs Smart Industries-platform. De verkoop aan een mondiale industriële 

speler uit de VS is een uitstekend voorbeeld van hoe het Smart Industries-team zijn portefeuillebedrijven 

ondersteunt bij hun strategische ontwikkeling en groei. ” 

 

Deze exit heeft geen belangrijke impact op de netto-actiefwaarde van Gimv per 31 maart 2019. 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 bijna 40 jaar ervaring in private equity, 

heeft Gimv vandaag een investeringsportefeuille van 1,1 miljard EUR, geïnvesteerd in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die 

samen een omzet van meer dan 2,75 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. 

 

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

 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Dr. Sven Oleownik, Partner en Head of Gimv Germany 
T. +49 89 4423 275 00 – sven.oleownik@gimv.de 
 

Lisa Hengerer, Associate, Gimv 

T. +49 89 4423 27 514 – lisa.hengerer@gimv.com 
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