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TRAFICON TREKT MET INDUFIN NIEUWE INVESTEERDER AAN  
OM VERDERE GROEI VAN DE ONDERNEMING TE GARANDEREN 

 
 

Wevelgem, 15 december 2008 – Traficon kondigt een samenwerking aan met de 
investeringsmaatschappij Indufin. Jo Versavel, de stichter van Traficon, het management 
team en de medewerkers van Traficon verwelkomen Indufin in het kapitaal via een 
leveraged management buy-out. Deze investering dient gezien te worden als een 
partnership met het oog op de ondersteuning, zowel op financieel als op strategisch 
vlak, van de verdere groei van de onderneming wereldwijd. 
 
Traficon is een bedrijf dat zich specialiseert in het vervaardigen van videodetectiesystemen voor 
het registreren en analyseren van verkeersinformatie. Traficon heeft een omzet van 14 miljoen 
euro en telt 75 medewerkers. Traficon, als bedrijf, is sterk internationaal geöriënteerd (met o.a. 
vestigingen in Frankrijk, Duitsland, Azië en de Verenigde Staten) en heeft zich in zijn niche als 
's werelds nummer 1 gepositioneerd. Verkeersmanagers gebruiken deze intelligente 
technologie voor het verzamelen van verkeersgegevens, automatische detectie van incidenten 
en kruispuntregeling, dit zowel in een stedelijke omgeving en tunnels als op snelwegen.  
 
Jo Versavel, oprichter van Traficon: “Ik ben, samen met ons management team en onze 
medewerkers, verheugd om Indufin naast ons als mede-aandeelhouder van Traficon te mogen 
verwelkomen. Dankzij deze transactie zijn er nu meer dan dertig Traficon medewerkers ook 
vertegenwoordigd in het aandeelhouderschap. We kijken er naar uit om samen met Indufin de 
ontwikkeling van Traficon voort te zetten om zo ons marktleiderschap verder te verstevigen en 
eveneens ons productengamma verder te kunnen uitbreiden.” 
 
De aandeelhouders, het management team en de medewerkers van Traficon werden bij deze 
transactie begeleid door Bruno Vervisch -gespecialiseerd in overname begeleiding- en het 
advokatenkantoor Eubelius. 
 
Guy Wygaerts, gedelegeerd bestuurder van Indufin: “We zijn zeer sterk onder de indruk van de 
bedrijfscultuur, de succesvolle realisaties wereldwijd en de troeven van deze onderneming.  Wij 
zijn dan ook zeer verheugd een partnership te kunnen aangaan met Traficon en haar 
enthousiaste en professionele mensen om samen de onderneming te begeleiden naar een 
nieuwe, beloftevolle fase in haar ontwikkeling.” 
 
Indufin (www.indufin.be) is de private equity investeringsmaatschappij van de groepen De Eik 
en Luxempart. Indufin heeft momenteel een portefeuille van 12 participaties. 
 
Voor alle bijkomende informatie: 
 
Traficon, Jo Versavel – tel.: +32 (0)56.37.22.00 
Indufin, Guy Wygaerts – tel.: + 32 (0)16.39.30.40 


