
Gericht op de klant 
van de toekomst

Inspelend op 
de vergrijzende, 
gezondheids- en 
kostenbewuste 
maatschappij

Gedreven door 
know-how en 
technologische 
innovatie

Investeert in 
diensten, nuts-
voorzieningen en 
infrastructuur m.b.t. 
de samenleving van 
morgen

INVESTERINGSCRITERIA

• Ondernemende en innovatieve bedrijven met een sterk groeipotentieel, zowel 
jongere bedrijven met een uitgesproken groeiambitie als gevestigde bedrijven 
op zoek naar vers kapitaal

• Kleine tot middelgrote bedrijven met een ondernemingswaarde 
tot 200 miljoen EUR

• Bedrijven actief in de Benelux, Frankrijk en Duitsland (DACH-landen)

• Heldere bedrijfsvisie met een strategie gebaseerd op duurzame 
waardecreatie

• Competitief voordeel en sterk management

GIMV’S INVESTERINGSAANPAK EN -MEERWAARDE

• Investeringen van 5 tot 50 miljoen EUR

• Actieve aandeelhouder, betrokken in raad van bestuur

• Ervaren coach en klankbord, expertise in bedrijven in diverse fases van 
ontwikkeling

• Internationaal georganiseerd met multidisciplinaire teams versterkt door 
breed internationaal netwerk

• Globale kijk, creatief en open-minded

Gimv is genoteerd op 
Euronext Brussel en 
beheert actueel  
ongeveer 1.6 miljard 
EUR aan investeringen 
in ± 50 portefeuille-
bedrijven

Opgericht in 1980, 
bijna 40 jaar ervaring 
in  private equity en 
 venture capital

Ongeveer 100 mede-
werkers actief in  
4 landen: België,  
Nederland, Frankrijk 
en Duitsland

11.8% langetermijn-
rendement



TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR ONDERNEMINGEN

• Samen uitwerken van strategische krachtlijnen en business model

• Ontwikkeling en roll-out van innovatieve producten en diensten

• Professionalisering, transparant bestuur en operationele uitmuntendheid

• Internationale expansie via contact met Gimv’s brede internationale netwerk

GESELECTEERDE PORTFOLIOBEDRIJVEN

BOUWEN AAN DE OPLOSSINGEN VAN MORGEN VEREIST STERK TEAMWORK

Ontmoet ons op gimv.com

Duitsland 
Gimv 

Promenadeplatz 12

80333 München

T +49 89 442 327 50

België
Gimv nv

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

T +32 3 290 21 00

Nederland
Gimv Nederland Holding BV

Groenhovenstraat 2

2596 HT Den Haag

T +31 70 3 618 618 

Frankrijk
Gimv France SAS

83, rue Lauriston

75116 Paris

T +33 1 58 36 45 60

A C C E O


