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Antwerpen / 23 juli 2009 / 7:00 CET  
 
 

Business update -  
Eerste 3 maanden van het boekjaar 2009/2010 
 

 

 
Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op 
kwartaalbasis een update te geven van zijn activiteiten, zonder een volledig resultaat te publiceren. 
 
De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2009 tot 30 juni 2009. Alle 
cijfers verwijzen naar de cijfers volgens de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde 
cijfers). 
 
 

Commentaar  

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: 
“Dankzij de positieve evolutie van de beurzen vertoonde de waarde van de portefeuille een 

stabilisatie. We blijven echter waakzaam voor de economische impact op de 

ondernemingsresultaten gedurende het lopende boekjaar. Gimv heeft van de huidige 

marktomstandigheden volop gebruik gemaakt om zijn slagvaardigheid verder te versterken. Zo 

slaagde Gimv er in om 60 miljoen EUR additionele middelen aan te trekken voor het Gimv-XL 

fonds en het team te vervolledigen. In het kader van de multidisciplinaire aanpak binnen de diverse 

buitenlandse kantoren werden ook de andere teams verder versterkt. Bovendien heeft Gimv verder 

kunnen investeren in al zijn activiteiten en markten. Deze uitbreiding van middelen en mensen en 

de gedane investeringen moeten ons de mogelijkheid geven om optimaal in te spelen op de 
opportuniteiten die we vandaag zien, en zo de basis te leggen voor de toekomstige resultaten.” 

 

Kernpunten  

Eigen vermogen 

• Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2009: 938,8 miljoen EUR (of 40,51 

EUR per aandeel), na uitkering van het dividend betaald op 1 juli 2009 (54,7 miljoen EUR of 

2,36 EUR per aandeel), versus 950,6 miljoen EUR (of 41,01 EUR per aandeel voor uitkering 
van het dividend) op 31 maart 2009 

Balans (per 30/06/2009) 

• Balanstotaal: 1.032,8 miljoen EUR  

• Nettokaspositie voor dividenduitkering: 352,6 miljoen EUR (297,9 miljoen EUR na 

dividenduitkering van 1 juli 2009)  

• Financiële activa: 644,5 miljoen EUR  
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Investeringen 

• Totale investeringen: 40,8 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door derden in de fondsen 
beheerd door Gimv: 4,5 miljoen EUR. 

• Van de investeringen ging 56% (23,0 miljoen EUR) in Buyouts & Growth (België, Nederland, 

Frankrijk en Duitsland), 39% (16,0 miljoen EUR) in Venture Capital (Technology, Life Sciences, 
Cleantech) en 5% (1,8 miljoen EUR) in nieuwe initiatieven (Gimx-XL, DG Infra+).  

• De regionale spreiding van de investeringen was als volgt: 42% (17,2 miljoen EUR) in België, 

17% (6,9 miljoen EUR) in Nederland, 7% (3,0 miljoen EUR) in Frankrijk, 18% (7,2 miljoen 

EUR) in Duitsland, 7% (2,8 miljoen EUR) in de rest van Europa, 6% (2,3 miljoen EUR) in de 
Verenigde Staten en 3% (1,4 miljoen EUR) elders. 

• 58% (23,6 miljoen EUR) in 5 nieuwe directe investeringen, 22% (9,2 miljoen EUR) in directe 

opvolgingsinvesteringen en 20% (8,1 miljoen EUR) in fondsen van derden. 

• Voornaamste investeringen in het eerste kwartaal: Bananas, Claymount, Demonstrate, Eclipse 
en NovoPolymers. 

Desinvesteringen 

• Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen: 9,7 miljoen EUR. Bijkomende opbrengsten uit 

desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 4,0 miljoen EUR 

• 36% (3,5 miljoen EUR) Buyouts & Growth, 64% (6,2 miljoen EUR) Venture Capital  

• 37% (3,6 miljoen EUR) in België, 14% (1,4 miljoen EUR) in Nederland, 39% (3,8 miljoen EUR) 
in Frankrijk en 10% (0,9 miljoen EUR) in de rest van Europa 

• 5% (0,5 miljoen EUR) leningen, 19% (1,8 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties, 54% (5,3 
miljoen EUR) fondsen en 22% (2,1 miljoen EUR) beursgenoteerde participaties 

• Geen bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties 

• Voornaamste desinvesteringen in het eerste kwartaal: Ter Stal en Thrombogenics 

Andere belangrijke gebeurtenissen van het eerste kwartaal 

• Versterking van de Cleantech-activiteiten door uitbreiding van de Advisory Board van Gimv 

Technology met Marc Van Sande, Chief Technology Officer bij de Belgische materialen-
technologiegroep Umicore 

• Gimv financiert een leerstoel in Private Equity aan Vlerick Leuven Gent Management School, 

wat de basis moet vormen voor de uitbouw van een competentiecentrum in private equity en 
durfkapitaal 

• Dexia Bank NV, ING België NV en Ethias NV komen het Gimv-XL fonds versterken en 

investeren samen 60 miljoen EUR. Dit brengt de omvang van het fonds op vandaag op 560 
miljoen EUR. Er wordt gemikt op een tweede closing na de zomer. 
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Belangrijke gebeurtenissen na 30 juni 2009 

• Gimv en LRM tekenen, samen met het management van VCST, in op een kapitaalverhoging 
van in totaal 10 miljoen EUR en verwerven zo de controle over het bedrijf. Daarnaast werd in 
het kader van een globale kapitaaloperatie de bankschulden substantieel verminderd.  

• Gimv versterkt zijn Nederlandse aanwezigheid in het kader van de multidisciplinaire aanpak 
binnen de verschillende markten waarin het actief is. Meer en meer ziet Gimv immers interactie 
tussen groeikapitaal, buyouts, venture capital en infrastructuur-investeringen. 

Toelichting belangrijkste investeringen 1e trimester 

Bananas (www.bananas.be), met vestigingen in België en Nederland, is erg innovatief in de 

marketingcommunicatiesector. Bananas behoort tot de top van Europa, dankzij zijn sterke 

combinatie van niet-traditionele communicatie en activering van A-merken. Tegelijk beschikt het 

ook over een ingenieus logistiek systeem en eigen ontwikkelde software. Daarnaast verstrekte 

Gimv ook groeifinanciering aan Amphion (www.amphion.be), een sterk opkomend non-traditional 
communication agency in Antwerpen.  

(Buyouts & Growth – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2009 – geen 
verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/nieuws?news=1228882 

Demonstrate (www.demonstr8.com) is actief in experience marketing. In deze sector heeft 

Demonstrate een grote portefeuille uitgebouwd van internationale A-merken.  

(Buyouts & Growth – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2009 – geen 
verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/nieuws?news=1265303 

Eclipse International (www.eclipseinternational.eu) werd opgericht in 2006 en biedt bedrijven 

intelligente crossmediale marketingcommunicatie op maat aan. Naast marketingcampagnes levert 

Eclipse onder de merknaam LUMA een uniek end-to-end platform voor marketingautomatisering. 

Naast de hoofdzetel in België heeft het bedrijf ook kantoren in Nederland, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk. De investering van Gimv kadert in een serie A financiering van 3 miljoen EUR. 

Deze kapitaalverhoging zal in de eerste plaats worden aangewend voor de verdere ontwikkeling en 
commercialisering van LUMA. 

(Technology – België –  nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2009 – investering van 
2 miljoen EUR) 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/nieuws?news=1325718 
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NovoPolymers (www.novopolymers.com) focust zich op de ontwikkeling en productie van een 

innovatieve polymeerfilm die wordt gebruikt voor het lamineren van breekbare zonnecellen. Dit 

laminaat dient de kwetsbare zonnecellen te beschermen tegen schokken, vocht en degradatie door 

UV-straling. Potentiële klanten van NovoPolymers zijn de fabrikanten van zonnepanelen, die de 

zonnecellen inbouwen in duurzame modules. Gimv trad op als co-lead investeerder in een totale 
kapitaalronde van 3 miljoen EUR. 

(Cleantech – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2009 – geen verdere 
details publiek) 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/nieuws?news=1393309 

Toelichting belangrijkste desinvesteringen 1e trimester 

Ter Stal (www.terstal.nl) is een Nederlandse modeketen die modieuze en betaalbare private-

labelkleding aanbiedt voor de hele familie. Ter Stal ontwerpt een groot deel van zijn collectie zelf 

en besteedt de productie uit aan fabrikanten in het Verre Oosten. Met meer dan 170 winkels is Ter 

Stal een van de grotere modeketens in Nederland. In de loop van 2008 kocht het bedrijf Philipoom 

Mode, een Nederlandse modeketen met winkels in en rond Utrecht. Gimv kocht begin 2008 een 
minderheidsbelang. In mei 2009 verkocht Gimv zijn belang aan het management.  

(Buyouts & Growth – Nederland – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2008 – 
minderheidsbelang) 

 

Thrombogenics (www.thrombogenics.be) is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de 

ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van oogaandoeningen, aandoeningen van 

het bloedvatenstelsel en kanker. Het hoofdproduct van de onderneming, microplasmine, is in Fase 

III van klinisch onderzoek voor de behandeling van ziekten aan de achterkant van het oog. 

Microplasmine wordt ook geëvalueerd in Fase II bij patiënten met andere afwijkingen aan het 

netvlies en als een mogelijk geneesmiddel bij de behandeling van hersentrombose. 

(Life Sciences – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2006 – 
minderheidsbelang) 

Toelichting andere belangrijke gebeurtenissen 1e trimester 

Gimv is verheugd Marc Van Sande, Chief Technology Officer bij de materialen-technologiegroep  
Umicore, te mogen verwelkomen als lid van de Adviesraad van Gimv Technology. Deze 

Adviesraad bestaat uit een groep van internationale topprofielen die het Technology-team bijstaan 

in het identificeren van markt- en investeringsopportuniteiten en die strategische inzichten 
aandragen, elk in hun eigen vakdomein. 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/nieuws?news=1248034 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
 T  +32 3 290 21 00 Karel Oomsstraat 37 

 F  +32 3 290 21 05 2018 Antwerpen, België 5/6 
   www.gimv.com 
 

Vlerick Leuven Gent Management School (www.vlerick.com) en Gimv combineren hun troeven 
door een leerstoel in private equity in het leven te roepen. Beide partners waren altijd al 

overtuigd dat interactie tussen academisch onderzoek en de managementpraktijk zeer verrijkend 

is. Het multidisciplinaire programma, dat nauw gekoppeld is aan de dagelijkse investeringspraktijk, 

zal van nut zijn voor de bredere private-equity- en durfkapitaalindustrie alsook voor beide partners 
van deze leerstoel. De Gimv-leerstoel zal gehouden worden door Professor Dr. Sophie Manigart. 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/nieuws?news=1275470 

 
Dexia Bank NV, ING België NV en Ethias NV komen het Gimv-XL fonds als partner versterken en 
investeren samen 60 miljoen EUR, wat de omvang van het fonds op vandaag op 560 miljoen EUR 
brengt. Gimv-XL ging in januari van start met 500 miljoen EUR aan middelen. Hiervan droeg Gimv 
als initiatiefnemer en sponsor 250 miljoen EUR aan. VPM droeg als co-sponsor de overige 250 
miljoen EUR bij. Daarnaast worden er vandaag ook nog gesprekken gevoerd met diverse andere 
investeerders met het oog op een tweede closing van het fonds na de zomer. 
  
http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/nieuws?news=1613672 

Belangrijke gebeurtenissen na 30 juni 2009 

Gimv en LRM tekenen, samen met het management van VCST (www.vcst.be), in op een 
kapitaalverhoging van de VCST-groep van in totaal 10 miljoen EUR en verwerven zo de controle 
over het bedrijf. Daarnaast werd in het kader van een globale kapitaaloperatie de bankschulden 
substantieel verminderd. Deze operatie moet het bedrijf toelaten om versterkt uit de huidige 
mondiale crisis in de automobielsector te komen en verder te groeien. VCST ontwerpt en 
produceert precisie-tandwielen voor motoren en transmissies, transmissie-assen en componenten 
voor remsystemen, zowel voor personenwagens, vrachtwagens als constructievoertuigen. De 
groep realiseerde in 2008 een omzet van 136 miljoen EUR en stelt meer dan 1000 
personeelsleden tewerk. 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/nieuws?news=1459233 

Gimv versterkt zijn Nederlandse aanwezigheid in het kader van de multidisciplinaire aanpak binnen 
de verschillende markten waarin het actief is. Meer en meer ziet Gimv immers interactie tussen 
groeikapitaal, buyouts, venture capital en infrastructuur-investeringen. Zo werd Ivo Vincente 
benoemd tot verantwoordelijke voor de Buyout & Growth-activiteiten in Nederland. Eveneens 
werden er nieuwe medewerkers aangetrokken voor de andere disciplines waarin Gimv actief is. 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/nieuws?news=1757530 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

De heer Kristof Vande Capelle – Finance & Administration Director Gimv 

T +32 3 290 22 90 – kristof.vandecapelle@gimv.com 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met bijna 30 jaar ervaring in private equity en 

venture capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel en beheert ongeveer 1,7 

miljard EUR (inclusief fondsen van derden). 

Gimv investeert in buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven. Hiervoor heeft 

Gimv vier lokale teams in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Via het Gimv-XL fonds wordt 

groeikapitaal geïnvesteerd in grotere bedrijven in Vlaanderen. In hightech sectoren 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 en 

aanverwante activiteiten. Voor groeikapitaalinvesteringen in Rusland heeft Gimv een joint venture 

met KBC Private Equity. 

Meer info over Gimv vindt u op www.gimv.com. 

 

 


