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Antwerpen (B), 24 mei 2022, 7u30 CET  

 

Gimv investeert verder in industriële automatisering en verwerft  

een meerderheidsbelang in Variotech, leverancier van aangepaste 

werkstukdragers voor geautomatiseerde productieprocessen. 

 
Variotech is de toonaangevende Duitse fabrikant van innovatieve werkstukdragers, die voornamelijk in 

volledig geautomatiseerde productieprocessen worden gebruikt voor het transporteren en hanteren van 

componenten met de meest uiteenlopende vormen en afmetingen. De op maat gemaakte producten bestaan 

hoofdzakelijk uit herbruikbare, uiterst duurzame werkstukdragers die door middel van thermovormen 

vrijwel uitsluitend worden vervaardigd uit gerecycleerde materialen. 

 

Variotech (www.variotech.de), opgericht in 1998, met hoofdkantoor in Nordhorn Nedersaksen, heeft zich in de 

afgelopen jaren met succes ontwikkeld tot een specialist in automatiseringstechniek. De producten van Variotech 

zijn niet enkel van belang voor het transport binnen een fabriek of tussen locaties, maar ondersteunen ook de 

geautomatiseerde handling in het kader van geoptimaliseerde productieprocessen, met name door individuele 

geometrieën. Delicate werkstukken, zoals printplaten of elektrische sensoren, kunnen veilig worden opgeslagen, 

getransporteerd en nauwkeurig gepositioneerd. Hoge pakkingsdichtheid, stabiliteit, torsiestijfheid en 

elektrostatische ontlading zijn doorslaggevende kenmerken en productvoordelen.  

 

Variotech kenmerkt zich door een hoog niveau van innovatie, flexibiliteit en verticale integratie. Bij de 

productontwikkeling werken de experts nauw samen met de klanten om een optimale integratie tussen werkstuk, 

drager en robotica te bereiken. Variotech levert aan klanten uit een breed scala van industrieën, van de 

automobielindustrie tot elektronica, halfgeleidertechnologie, medische technologie, huishoudelijke technologie en 

consumentengoederen. Naast verdere groei op de Europese thuismarkt is expansie in Noord-Amerika, met de 

recent opgerichte dochtermaatschappij in Indianapolis, alvast in het vizier van de onderneming. 

 

De producten van Variotech zijn een essentieel onderdeel van de productieautomatisering en maken toenemende 

robotica-toepassingen mogelijk, twee belangrijke determinanten voor de re-shoring van industriële productie in 

Europa. Door het overwegend gebruik van gerecycleerde materialen en de duurzaamheid van zijn producten 

ondersteunt het bedrijf ook milieubewuste productie - twee belangrijke trends in de productieontwikkeling waarvoor 

Variotech uitstekend gepositioneerd is. 

 

"Met ons assortiment werkstukdragers van topkwaliteit, speciaal ontwikkeld voor elke toepassing, bevinden we ons 

in een schitterende positie in een bloeiende marktomgeving met een hoog winstpotentieel", verklaart Variotech-

directeur Benedikt Fleig, die ook als mede-investeerder aandelen verwierf. "Na een sterke groei en met de nieuwe 

locatie in Indianapolis hebben we de basis gelegd voor een succesvolle uitbreiding van het bedrijf in Noord-Amerika. 

Met een sterke partner aan onze zijde, willen we nu samen de volgende stappen zetten en gericht gebruik maken 

van de enorme mogelijkheden in binnen- en buitenland. Gimv heeft in een proces met meerdere fases de doorslag 

https://www.variotech.de/
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gegeven en we zijn er vast van overtuigd dat we een zeer goede keuze hebben gemaakt voor een succesvolle 

toekomst."  

 

"We zijn blij met Variotech als een mooie aanwinst in onze Smart Industries portefeuille en ook trots dat we met 

ons partnerbenadering en een evenwichtige hands-on aanpak deze investering kunnen realiseren", zegt Ronald 

Bartel, hoofd van Gimv Duitsland en verantwoordelijk voor Smart Industries in het kantoor in München. "Samen 

met het management en het voltallige personeel willen we onze plannen nu snel implementeren en gebruik maken 

van de uitstekende uitgangspositie van Variotech als klantgerichte enabler voor doordachte en technisch 

geavanceerde automatisering."  

 

De verkoper van de aandelen is een groep investeerders. Over de andere details van de transactie werd 

vertrouwelijkheid overeengekomen. 

 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met meer dan 40 jaar ervaring in private equity, 

heeft Gimv vandaag 2 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 60 portefeuillebedrijven die samen 

een omzet van 3,1 miljard EUR realiseren en meer dan 18 000 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 vijf investeringsplatformen zijn: Consumer, 

Healthcare, Life Sciences, 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: 

Pers contact:    

IWK Communication Partner  

Christoph Meinersmann   

T: +49 89 200030-36  

E: gimv@iwk-cp.com   

     

Bedrijfscontact: 

Gimv  

Ronald Bartel     

T: +49 89 4423275-13     

E: Ronald.Bartel@gimv.com 

Tom Van de Voorde*, Managing Partner – Head Smart Industries 

Member of the Executive Committee 

*acting on behalf of L2 Capital bv 

T +32 3 290 21 56  

E: tom.vandevoorde@gimv.com 
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