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12 januari 2022 – Na 17u45 
Persbericht  

 
 

GBL richt haar pijlen op private activa in Duitstalige markten 
met de aanwerving van Jens Riedl 

Groep Brussel Lambert ("GBL") kondigt de benoeming aan van Jens Riedl, Duits onderdaan, als Investment Partner 
om de uitvoering van haar investeringsstrategie in private activa op de DACH-markten1 te versnellen. Jens kan 
bogen op meer dan 20 jaar internationale ervaring in private equity, onder meer in de industrie en de zakelijke 
dienstverlening sectoren. Deze aanwerving kadert in een ruimere versterking van de organisatie van GBL;  
Bernard Delpit, voormalig Deputy CEO en CFO van de Franse luchtvaartgroep Safran, is op 1 januari 2022 
toegetreden en twee Investment Partners, elk met een geografische expertise, werden onlangs aangeworven.  

Met deze aanwervingen verdubbelt GBL haar aantal Investment Partners, wat wijst op de intenties van de groep om 
de blootstelling van haar portefeuille aan private activa te verhogen.  

Tijdens de Capital Markets Day van afgelopen november had GBL aangekondigd dat zij ernaar streefde het aandeel 
van private en alternatieve activa in haar portefeuille op lange termijn op te trekken van ongeveer 25% tot circa 40%, 
teneinde uit een minder repliceerbare portefeuille een hoger rendement te halen.  

GBL tracht te beleggen in ondernemingen die megatrends vertonen die de economie aandrijven, zoals de ervaring 
van de consument, gezondheidsbewustzijn, duurzaamheid en digitale/technologie. Het mandaat van GBL is flexibel; 
de investeringen kunnen gaan van 250 miljoen euro tot 2 miljard euro voor een meerderheidsdeelneming of een 
minderheidsdeelneming met invloed, en dankzij het permanente kapitaal van de groep kunnen de houdsperiodes 
aanzienlijk lang zijn. 

Een aanzienlijk deel (ongeveer 40%) van de totale netto-actiefwaarde van GBL van 22,5 miljard euro2 is reeds 
geïnvesteerd in de DACH-regio, waaronder belangrijke deelnemingen in adidas, SGS en GEA. Voorts heeft GBL in 
2020 een meerderheidsbelang verworven in Canyon, de wereldleider van de direct-to-consumer distributie van 
premiumfietsen, met hoofdzetel in Koblenz, Duitsland. 

Ian Gallienne, CEO van GBL, verklaarde: "Ik ben verheugd Jens Riedl tot een van onze Investment Partners te mogen 
rekenen. GBL zal kunnen profiteren van zijn expertise in de sector en van zijn uitgebreide en diverse netwerk in de  
DACH-markten, waar hij een belangrijke rol zal spelen bij het genereren van transacties.” 

Jens Riedl voegt hieraan toe: "GBL is dankzij haar permanent kapitaal en haar track record op het gebied van waardecreatie 
een aantrekkelijke partner voor private groepen. Samen met dit getalenteerde team kijk ik ernaar uit om de portefeuille van GBL 
te versterken met nieuwe kwaliteitsactiva met een hoog groeipotentieel op lange termijn." 
 

Dr. Jens Riedl begon zijn carrière in 1997 in het wereldwijde hoofdkantoor van Daimler als 
doctorandus in Corporate Controlling, voordat hij in 1999 overstapte naar de Boston Consulting 
Group ("BCG") in Duitsland. Bij BCG leidde hij gedurende 10 jaar de Private Equity Practice in 
DACH-regio als Senior Partner, evenals de Transportation & Logistics Sector in Europa. Na 19 jaar bij 
BCG is hij in 2019 als Partner toegetreden tot het kantoor van Permira in Frankfurt, waar hij 

wereldwijd leiding gaf aan de Industrials en de Business Services sectoren. Hij vervoegt GBL in januari 2022 en 
brengt meer dan 20 jaar ervaring in private equity mee, alsook bestuurservaring in privébedrijven. Hij behaalde een  

 

1 Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland 
2 Op 30 september, 2021 
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Master in Business Administration aan de University of St. Gallen (Zwitserland) en de London School of Economics 
("LSE") en een doctoraat in financiën aan de European Business School (Duitsland). 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

Xavier Likin Alison Donohoe 

Financieel Directeur Verantwoordelijke Investor Relations 
Tel: +32 2 2 289 17 72 Tel: +32 2 2 289 17 64 
xlikin@gbl.be adonohoe@gbl.be 

 

Over Groep Brussel Lambert 

Groep Brussel Lambert (“GBL") is een gevestigde investeringsholding, met een beursnotering sinds meer dan zestig 
jaar, een netto-actiefwaarde van 22,5 miljard euro en een beurskapitalisatie van 15,3 miljard euro eind  
september 2021. GBL is een toonaangevende investeerder in Europa, gericht op waardecreatie op lange termijn en 
vertrouwend op een stabiele en ondersteunende familiale aandeelhoudersbasis. Als verantwoordelijke onderneming 
en belegger is GBL van oordeel dat ESG-factoren onlosmakelijk verbonden zijn met waardecreatie. 

GBL wenst een gediversifieerde portefeuille van hoge kwaliteit met beursgenoteerde en private activa alsook 
alternatieve beleggingen (door Sienna, het platform voor alternatieve activa van de groep) aan te houden, bestaande 
uit ondernemingen van wereldklasse, leiders in hun sector, waarin zij als actieve professionele belegger kan 
bijdragen tot waardecreatie.  

In lijn met haar bestaansreden “Delivering meaningful growth", beoogt GBL haar aandeelhouders een aantrekkelijk 
rendement te bieden door de toename van haar netto-actiefwaarde, een duurzaam dividend en eigen aandelen 
inkopen. 

GBL is genoteerd op de beurs van Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN-code: BE0003797140) en maakt deel uit 
van de BEL20-index. 
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