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Gimv verkoopt belang in Legallais, Franse specialist in de distributie van 

ijzerwaren en producten voor bouwprofessionals. 

 

Onderwerp: Divestment 

Gimv kondigt vandaag de verkoop aan van zijn minderheidsbelang in Legallais. Legallais werd 

opgericht in 1889 en is vandaag onmiskenbaar de referentie in de Franse markt, als onafhankelijke 

distributeur van ijzerwaren en andere producten voor bouwprofessionals. 

Legallais (Caen (FR), www.legallais.com) is een toonaangevende "one-stop-shop"-leverancier voor zijn 40 000 

professionele klanten. Met meer dan 50 000 producten voor algemene bouwwerkzaamheden en afwerking 

heeft het bedrijf het grootste marktaanbod onder één dak. 

Legallais heeft zijn succes te danken aan zijn marketingaanpak, zijn state-of-the-art logistiek proces en zijn 

krachtige multichannel-distributie via een combinatie van een sterke digitale aanpak, nabijheid (eigen 

verkooppunten, verkoopteam en adviseurs) en bereikbaarheid via call centers. Het bedrijf realiseert al 30 jaar 

lang een sterke groei van 10% per jaar, hetgeen een weerspiegeling is van zijn operationele uitmuntendheid, 

de effectiviteit van zijn driedimensionale bedrijfsmodel (multichannel / multi-product / multi-client) en de sterkte 

van zijn merk. Met ruim 1 000 werknemers realiseerde de groep in 2018 een omzet van ongeveer EUR 300 

miljoen. 

In 2016 verwierf Gimv een minderheidsbelang in Legallais, naast de stichtende families, CEO en president 

Philippe Casenave-Péré, managers en NCI Gestion. Met deze investering beoogde de groep zijn marktaandeel 

in Frankrijk te vergroten, alsook de verkoop via e-commerce te optimaliseren,. 

In de afgelopen drie jaar heeft het bedrijf zijn dynamiek bevestigd door de groei van 10% per jaar verder te 

zetten dankzij: 

• Een efficiënte website, gemoderniseerd in 2019, die vandaag veruit het belangrijkste kanaal is voor 

klantenbestellingen; 

• De consolidatie van zijn fysiek verkoopsnetwerk dat actueel, door de opening of overname van meer 

dan 10 nieuwe winkels, 23 verkooppunten in het hele land telt; 

• De uitbreiding van zijn aanbod via complementaire strategische productlijnen (elektriciteit, sanitair, 

persoonlijke beschermingsmiddelen, enz.), zowel via partnerleveranciers als via het eigen merk. Elke 

productlijn bevat momenteel ruim 3 000 Legallais merkproducten die een groeiend aandeel van de 

omzet vertegenwoordigen. 

Philippe Casenave-Péré, President van Legallais, verklaart: "We zijn blij dat we Gimv de afgelopen 3 jaar als 

partner hadden. Dankzij hun constante ondersteuning, sectorkennis en know-how bij de begeleiding van 

familiebedrijven, hebben we onze groeistrategie kunnen voortzetten, ons marktleiderschap kunnen versterken 

en onze winstgevendheid kunnen vergroten." 

http://www.legallais.com/


Eric de Montgolfier, Head Gimv France, voegt eraan toe: "Legallais is een modelinvestering wat betreft groei, 

die bovendien perfect de strategie van ons Connected Consumer-platform illustreert. In een hoog-

concurrentiële markt - gekenmerkt door de komst van nieuwe spelers zoals Amazon – waren de teams 

vastberaden om hun leidende positie te consolideren. Er was ook de ambitie om nieuwe bouwstenen te 

ontwikkelen om zich te kunnen onderscheiden in een uitdagende multichannel omgeving: een krachtige 

commerciële machine, geïntegreerde distributiekanalen, de focus op klantgerichtheid, nabijheid en advies, een 

vlekkeloze aflevering en de juiste prijs... Als team zijn we trots op de bijdrage die we konden leveren in deze 

groeifase van het bedrijf, en we willen het managementteam bedanken voor hun waardevolle samenwerking. " 

Na de transactie hebben de familiale aandeelhouders, het management en de werknemers opnieuw 100% van 

het kapitaal van Legallais. Hun langetermijn engagement zorgt voor continuïteit en zal het bedrijf in staat stellen 

zijn groeistrategie voort te zetten. 

Deze transactie heeft een beperkte impact op de netto-actiefwaarde van Gimv per 31 maart 2019. Gimv 

realiseerde op deze investering een rendement dat zijn langetermijndoelstelling overtreft. 
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Gimv verkoopt belang in het Duitse thinkstep, specialist in software voor het 

beheer van bedrijfsduurzaamheid en compliance. 

 

Onderwerp: Divestment 

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 

http://www.thinkstep.com/


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." 

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 

 

 

AgroSavfe haalt EUR 35 miljoen op, Gimv investeert bijkomende middelen 

voor verdere ontwikkeling van biocontroles als nieuwe standaard voor 

duurzame gewasbescherming. 

 

Onderwerp: Investment 

Gimv verhoogt zijn investering in het innovatieve AgroSavfe, een in België gevestigd voedings- en 

agro-biotechbedrijf dat milieuvriendelijke en gezonde gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelt. Als 

mede-oprichter en lead-investeerder neemt Gimv deel aan een Series C-financieringsronde van EUR 



35 miljoen, waaraan naast de bestaande aandeelhouders ook Ackermans & van Haaren deelneemt als 

nieuwe aandeelhouder.  De financiering zal de verdere ontwikkeling van biocontroles -bestemd voor 

biologische gewasbescherming- als nieuwe standaard voor duurzame landbouw ondersteunen. 

AgroSavfe (Gent, www.agrosavfe.com) speelt als snelgroeiend voedings- en agro-biotechbedrijf in op de 

uitdaging voor de voedings- en landbouwsector om de productie-efficiëntie op duurzame wijze te verbeteren, 

met respect voor het milieu. Opgericht in 2013 als een spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor 

Biotechnologie), ontwerpt en ontwikkelt AgroSavfe een nieuwe generatie eiwitgebaseerde biocontroles die 

een veilige, duurzame en efficiënte bescherming bieden voor zaden, gewassen en voedsel. De afgelopen 

jaren heeft het bedrijf een performant technologisch platform ontwikkeld dat toelaat biocontroles te 

identificeren en te testen op stabiliteit, effectiviteit en schaalbaarheid, dit alles ter bescherming van de 

voedselketen van boerderij tot bord (farm to fork). 

Gimv heeft AgroSavfe van bij de opstart ondersteund als mede-oprichter en lead-investeerder in een 

consortium van gereputeerde lokale en internationale biotechinvesteerders. waaronder ook Sofinnova 

Partners, PMV, Agri Investment Fund, K & E, Biovest, Madeli Participaties, VIB en Qbic. Vandaag neemt 

Gimv naast alle historische investeerders deel aan de Series C-financieringsronde van EUR 35 miljoen. Met 

een investering van EUR 10 miljoen treedt ook Ackermans & van Haaren toe als nieuwe aandeelhouder van 

AgroSavfe. 

Patrick Van Beneden, Partner in het Health & Care team van Gimv, over deze nieuwe fase: "We zijn 

verheugd met deze grote stap voorwaarts en zijn ervan overtuigd dat AgroSavfe uitstekend geplaatst is om 

een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor duurzame landbouw. Als nieuwe 

aandeelhouder brengt Ackermans & van Haaren extra diversiteit en expertise in het bestuur van de 

onderneming. Samen met het bestaande investeerderssyndicaat kijken we ernaar uit om AgroSavfe verder uit 

te bouwen als leider in het groeiende domein van efficiënte en veilige biocontroles voor de voedsel- en 

landbouwindustrie." 

Lieven De Smedt, voorzitter van de raad van bestuur van AgroSavfe, verklaart: "Biotechnologie heeft de 

afgelopen decennia een significante en unieke meerwaarde gecreëerd in de Life Sciences-, voedsel- en 

chemische markten. Vandaag zien we hetzelfde gebeuren in de landbouwsector, zowel in de VS als in 

Europa. Langetermijnsucces hangt daarbij niet alleen af van een robuuste technologie en een sterk 

management, maar ook van lange termijn-aandeelhouders. AgroSavfe heeft die unieke combinatie. We 

danken onze historische aandeelhouders die deze financieringsronde voluit onderschrijven en verwelkomen 

Piet Bevernage die namens Ackermans & van Haaren tot onze Raad van Bestuur toetreedt. We kijken er 

allemaal naar uit om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen." 

De nieuwe middelen zullen voornamelijk gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling, registratie en 

commerciële productie van AgroSavfe’s biofungiciden en bio-insecticiden en voor de verdere versterking van 

de bedrijfsorganisatie. BioFun 1, het eerste product in de pijplijn van AgroSavfe, is gericht op de bestrijding 

http://www.agrosavfe.com/


van schimmels op fruit en groenten. Met ruim 100 veldproeven tegen eind 2019 heeft het bedrijf de sterke 

prestaties van dit geavanceerde biofungicide-product alvast bewezen: milieuvriendelijk, even effectief als 

chemische oplossingen én voedselveilig, gezien biocontroles geen schadelijke chemische stoffen achterlaten. 

De lancering van dit eerste biofungicide-product is gepland voor 2022 in de groenten- en fruitmarkt in de VS, 

onmiddellijk gevolgd door een introductie in Europa en andere regio's wereldwijd. Daarnaast zullen de nieuwe 

middelen ook de versnelde ontwikkeling ondersteunen van de innovatieve pijplijn van toepassingen tegen 

voedsel- en gewasplagen en -ziekten. 

 

 

 

 

  

 

 


