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Antwerpen (BE) / Parijs (FR), 9 juni 2022, 7u30 CET (embargo)  

Gimv neemt een significant belang in Picot, een industriële groep 

actief in de productie van poort- & hekwerk en aanbieder van 

omheiningsoplossingen. 

Gimv verwerft een belang van circa 30% in Picot, ontstaan uit de Franse marktleider Dirickx en 

expansief in Frankrijk en andere regio’s in Europa. Met de intrede van Gimv naast de huidige 

aandeelhouders en het management, zal de strategie van interne groei en overnames verdergezet 

worden met de uitbouw naar marktleiderschap in Europa. 

 

Picot (Congrier - Fr, www.dirickx.fr) produceert hekwerk en poorten, distribueert haar producten via diverse 

kanalen naar de particulieren en de bedrijfsmarkt, en is tevens actief in de installatie van 

omheiningsoplossingen. In de Franse markt is Dirickx de marktleider en beschikt het er over verschillende 

productie-entiteiten; internationaal heeft de groep voornamelijk vestigingen in Zweden, Polen, Nederland en 

Italië. Eind 2021 behaalde Picot een omzet van EUR 212m en stelde 926 medewerkers te werk. 

 

De vernieuwde strategie rond het Franse Dirickx werd in 2017 in gang gezet door de overname van het 

bedrijf door Robur Capital samen met co-investeerder Telesco. De onderneming heeft inmiddels een 

verdubbeling gekend van haar omvang door verbreding van het productgamma, het aanboren van nieuwe 

geografische markten en een hele reeks selectieve overnames. Door de intrede van Gimv wenst Picot deze 

strategie verder te zetten en te versterken in Frankrijk en in meerdere Europese landen.  

 

Wim Deblauwe , CEO van Picot, zegt "Sinds 2017 is Picot uitgegroeid van een sterke speler in voornamelijk 

Frankrijk naar een Europese positie, door een uitgekiende strategie van produktinnovatie , klantgerichtheid 

en doelgerichte overnames. We zijn klaar om door te stoten naar de positie van Europees marktleider en 

zijn uitermate verheugd in Gimv een partner te vinden die onze industriële visie onderschrijft en ons kan 

helpen met de verdere uitbouw van Picot." 

 

Eric de La Vigne, Principal Smart Industries, geeft aan ‘Picot is een toonbeeld van industrieel dynamisme. 

Als minderheidsinvesteerder, kunnen we ons volledig vinden in het uitgestippelde traject van de bestaande 

aandeelhouders en verstevigen we de basis met hen en het management.” 

 

Tom Van de Voorde, Managing Partner van Smart Industries team, voegt eraan toe: “De industriële en 

technische kennis, samen met de klantgerichtheid van heel het bedrijf, stuwt de groep Picot vooruit en toont 

aan dat industriële bedrijven met de juiste visie een mooie toekomst genieten. De combinatie van Vlaamse 

aandeelhouders met Franse ondernemerschap ligt aan de basis van de relance van Dirickx. Daarnaast 

maakt de wil om de roll-up in de sector verder te zetten, en dit gesteund door een sterkere kapitaalsbasis, 

het groeipotentieel van deze investering zeer aantrekkelijk " 

Deze nieuwe investering wordt onderdeel van het Smart Industries-platform van Gimv, gericht op bedrijven 

die B2B-producten en -diensten leveren, op basis van waardecreatie door techniek en technologie.  

Er worden geen verdere financiële details bekend gemaakt. 

  

http://www.dirickx.fr/
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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:  

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 17  

E: tom.vandevoorde@gimv.com 
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