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Gimv gaat partnership aan met Klotter Elektrotechnik en legt zo de
basis voor verdere groei
•
•

Gimv gaat een partnerschap aan met Klotter, een toonaangevend en snelgroeiend
elektrotechnisch bedrijf
Werner Klotter, mede-eigenaar en oprichter, treedt toe tot de adviesraad; Eric Albrecht en Fabian
Klotter vormen intern het nieuwe managementteam

Gimv investeert in Klotter en legt zo de basis voor verdere groei in een gefragmenteerde markt. Klotter
Elektrotechnik (Rheinau, DE - www.klotter.de) biedt end-to-end elektrotechnische oplossingen, inclusief service
en onderhoud, op het gebied van transformatorstations, industriële automatisering, verdeelborden en
gebouwentechniek. Het bedrijf werd in 1997 opgericht door Werner Klotter en Roswitha Wiegert-Klotter en telt
vandaag ongeveer 60 werknemers. Klotter geniet een uitstekende reputatie in zijn thuisregio en in zijn bedrijfstak.
Klotter stelt hoge kwaliteitseisen aan planning en uitvoering van elektrotechnische installaties en is een pionier op
het gebied van digitalisering in zijn branche. Tot de klanten behoren zowel industriële bedrijven als ziekenhuizen
en datacentra. De elektrotechnische sector wordt verwacht sterk te groeien onder impuls van technologische
vooruitgang en toenemende elektrificatie en digitalisering.
In het kader van de samenwerking met Gimv plant Klotter een aanzienlijke groei bij zowel bestaande als nieuwe
klanten en een overeenkomstige uitbreiding van het personeelsbestand. Verdere groei is gepland door
overnames in de gefragmenteerde elektrotechnische markt en in aangrenzende segmenten, waar Klotter zijn
expertise zal kunnen delen op het vlak van digitalisering, kwaliteitszorg en procesoptimalisatie. Werner Klotter zal
de groep ondersteunen als lid van de adviesraad, terwijl Eric Albrecht en Fabian Klotter intern doorstromen om
het nieuwe managementteam van Klotter te vormen.
"Met Gimv hebben we een sterke partner gevonden met jarenlange ervaring in het ontwikkelen en uitbouwen van
middelgrote bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat Klotter Elektrotechnik zal blijven groeien en tegelijkertijd zijn
wendbare ondernemingsgeest zal behouden. Bovendien kunnen we nu verdere overnames realiseren zowel
binnen onze regio als daarbuiten. Onze medewerkers kunnen optimistisch naar de toekomst kijken", aldus
Werner Klotter, oprichter van Klotter Elektrotechnik en mede-eigenaar.
Maja Markovic, Partner bij Gimv en verantwoordelijk voor het platform Sustainable Cities in de DACHregio, voegt hieraan toe: "De komende jaren zal de sector van de elektrotechnische installaties sterk groeien,
vooral door noodzakelijke investeringen in verouderde gebouwen en infrastructuur, de elektrificatie en
digitalisering van productie en gebouwen en de toenemende elektromobiliteit. We zijn blij dat we op dit vlak een
veelbelovende basis hebben gelegd met een boeiend en dynamisch bedrijf als Klotter."
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De investering maakt deel uit van het Sustainable Cities-platform van Gimv, dat zich zowel richt op B2B-diensten
als op duurzaamheid in diverse sectoren. De transactie is afgesloten en vertegenwoordigt de zesde investering
van Gimv in 2021 in de DACH-regio en de zesde buy-and-build investering in deze regio. Verdere financiële
details worden niet bekendgemaakt.

OVER KLOTTER ELEKTROTECHNIK
Klotter staat bij zijn klanten bekend als een competente aanbieder van oplossingen voor transformatorstations, verdeelborden,
bouwtechniek en automatisering. Als totaalaanbieder kan Klotter het hele spectrum van elektrotechnische diensten aanbieden,
van advies en planning tot uitvoering, service en onderhoud. De meeste medewerkers hebben hun opleiding bij Klotter gevolgd
en zijn daarna bij het bedrijf gebleven en doorgegroeid.
In de eigen regio geniet Klotter een uitstekende reputatie en heeft het bedrijf een groot aantal onderscheidingen in de wacht
gesleept, zoals "Duits kampioen in vakmanschap" (Deutscher Meister im Handwerk), "Beste werkgever van het jaar" en
"Handwerker van het jaar" (Handwerksunternehmer des Jahres). De vrijwillige DIN 9001-certificering van Klotter toont aan dat
het bedrijf de hoogste kwaliteit nastreeft.
Voor meer informatie over Klotter kunt u terecht op www.klotter.de.

OVER GIMV
Als Europese investeringsmaatschappij met 40 jaar ervaring, identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met een
groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. Gimv is genoteerd op Euronext Brussel en heeft
vandaag 2,0 miljard EUR onder beheer. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 57 portefeuillebedrijven die samen een omzet
van 2,8 miljard EUR realiseren en 15.000 professionals tewerkstellen.
Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:
Maja Markovic, Partner Sustainable Cities Team, Gimv
E : maja.markovic@gimv.com
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