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GIMV VERKOOPT ZIJN BELANG IN WESTERLUND GROUP
AAN BABCOCK & BROWN
GIMV meldt dat de eerder aangekondigde exclusieve onderhandelingen met Babcock & Brown
Infrastructure hebben geleid tot de verkoop van zijn resterende participatie in Westerlund Group.
Westerlund Group (www.westerlundgroup.com) is een Belgisch havenbedrijf dat gespecialiseerd is in
woudproducten. Het bedrijf levert een volledig pakket van overslag- en distributiediensten aan
producenten en consumenten van pulp, papier en andere woudproducten. Westerlund Group staat in
voor zowel het laden en lossen en de terminalexploitatie als het doorsturen en transporteren tot aan de
eindbestemming. Westerlund
Group bedient scheepsterminals in de havens van Antwerpen (België), Rouen (Frankrijk) en Changshu
(China).
Babcock & Brown Infrastructure (www.bbinfrastructure.com) is een fondsengroep gespecialiseerd in
infrastructuurinvesteringen en heeft meer dan vijf jaar ervaring in het leiden, managen en beheren van
infrastructuuractiva. Het bedrijf is genoteerd op de Australische beurs sinds 24 juni 2002 (ASX: BBI).
In december 2007 verwierf Benelux Port Holdings S.a.r.l. (BPH), een dochteronderneming die voor 75%
in handen is van Babcock & Brown Infrastructure, al een minderheidsbelang in Westerlund Group. De
overige aandeelhouders, GIMV en de heer JJ Westerlund, behielden toen de meerderheid van de
aandelen, maar sloten een akkoord met BPH om exclusieve en finale onderhandelingen te voeren over
de verkoop van hun belang in de onderneming. Deze onderhandelingen hebben nu dus geleid tot een
verkoop van hun participatie waardoor BPH
alle aandelen van Westerlund Group in handen krijgt.
De verkoop heeft een positieve impact van 15.3 miljoen EUR (0.66 EUR per aandeel) op de laatst
gepubliceerde waarde van het eigen vermogen van GIMV op 31 december 2007. Er worden geen
verdere financiële details over deze transactie bekendgemaakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De heer Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager GIMV
Tel: +32 3 290 22 18 – E-mail: frankdl@gimv.be
De heer Peter Kloeck - Executive Investment Manager GIMV
Tel: +32 3 290 21 32 – E-mail: peterk@gimv.be
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Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met bijna 30 jaar ervaring in private equity en
venture capital. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel en beheert ongeveer 2,0 miljard
EUR (inclusief fondsen van derden).
Gimv onderneemt buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven. Hiervoor
heeft Gimv vier lokale teams in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. In hightechsectoren
investeert Gimv durfkapitaal via zijn gespecialiseerde teams in Life Sciences, Technology en
Cleantech.
In de Benelux focust Gimv zich met het fonds DG Infra+ ook op infrastructuurprojecten. Voor
groeikapitaalinvesteringen in Rusland heeft Gimv een joint venture met KBC Private Equity.
Meer info over Gimv vindt u op www.gimv.be.
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