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Antwerpen / 11 februari 2010 / 7:00 CET  
 
 

Business update -  
Eerste 9 maanden van het boekjaar 2009/2010 
 
 
 
Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, opteert Gimv ervoor 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 31 december 
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: 
“Kalenderjaar 2009 betekende voor Gimv een recordjaar op het vlak van investeringen. Hierbij 
werd duidelijk de nadruk gelegd op het verstrekken van groeikapitaal aan zowel jongere 
technologieondernemingen als aan grotere doorgroeibedrijven. Wat het exitklimaat betreft, was er 
een sterke interesse vanuit industriële hoek, wat tot meer desinvesteringen leidde dan initieel 
verwacht. Samen met de additionele middelen in onze diverse fondsinitiatieven zorgde dit voor een 
bevestiging van onze bestaande slagkracht. Zo ook vormt het recent gelanceerde Gimv-Agri+ 
Investment Fund een perfecte hefboom en aanvulling op onze bestaande kerncompetenties. 
Bovendien zorgt het voor een vruchtbare wisselwerking tussen onze diverse netwerken en 
activiteiten. Het voorbije kwartaal vertoonden de ondernemingsresultaten van onze 
portefeuillebedrijven een stagnering tot zelfs de eerste tekenen van een voorzichtig herstel. 
Onrechtstreeks ondergaat de waarde van onze activa echter ook de blijvend hoge volatiliteit op de 
aandelenmarkten, wat ook beursintroducties bemoeilijkt.” 

 

Kernpunten  

Eigen vermogen 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2009: 985,5 miljoen EUR (of 
42,52 EUR per aandeel), versus 971,3 miljoen EUR (of 41,91 EUR per aandeel) op 30 
september 2009. 

Balans (per 31/12/2009) 

 Balanstotaal: 1.030,2 miljoen EUR. 

 Nettokaspositie: 305,3 miljoen EUR.  

 Financiële activa: 685,9 miljoen EUR.  
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Investeringen 

 Totale investeringen: 123,9 miljoen EUR (27,1 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende 
investeringen door derden in de fondsen beheerd door Gimv: 28,5 miljoen EUR (24,2 miljoen 
EUR in het derde kwartaal). 

 47% (59,0 miljoen EUR) in Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 40% 
(49,1 miljoen EUR) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en 13% (15,9 
miljoen EUR) in nieuwe initiatieven (DG Infra+ en Gimv-XL). 

 39% (48,1 miljoen EUR) in België, 8% (10,4 miljoen EUR) in Nederland,  
21% (26,3 miljoen EUR) in Frankrijk, 7% (8,3 miljoen EUR) in Duitsland,  
18% (21,6 miljoen EUR) in de rest van Europa, 5% (5,8 miljoen EUR) in de Verenigde Staten 
en minder dan 3% (3,4 miljoen EUR) elders.  

 45% (55,9 miljoen EUR) in  nieuwe directe investeringen, 38% (46,7 miljoen EUR) directe 
opvolgingsinvesteringen en 17% (21,3 miljoen EUR) in fondsen van derden. 

 Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: Electrawinds, GreenPeak, Movetis en XDC. 

Desinvesteringen 

 Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen: 96,2 miljoen EUR (59,9 miljoen EUR in het 
derde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv  
beheerde fondsen: 4,1 miljoen EUR (nihil in het derde kwartaal). 

 8% (7,9 miljoen EUR) in Buyouts & Growth, 85% (82,1 miljoen EUR) in Venture Capital en 7% 
(6,2 miljoen EUR) in nieuwe initiatieven (DG Infra+ en Gimv-XL).  

 76% (73,0 miljoen EUR) in België, 2% (2,4 miljoen EUR) in Nederland, 16% (15,6 miljoen 
EUR) in Frankrijk, 2% (1,7 miljoen EUR) in de rest van Europa en 4% (3,5 miljoen EUR) in de 
Verenigde Staten. 

 29% (27,6 miljoen EUR) leningen, 26% (25,3 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties, 8% 
(8,1 miljoen EUR) fondsen en 37% (35,1 miljoen EUR) beurgenoteerde participaties. 

 Bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties: 1,5 miljoen 
EUR. 

 Opbrengsten van de desinvesteringen: 26,9% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 
maart 2009, en 3,8% onder hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde. 

 Voornaamste desinvesteringen in het derde kwartaal: Anaf, Clear2Pay, Fovea, LivePerson en 
Telenet. 

Andere belangrijke gebeurtenissen van het derde kwartaal 

 Het Gimv-Agri+ Investment Fund, een investeringsfonds dat zich richt op innovatieve bedrijven 
met een aanzienlijk potentieel in de agrosector en aanverwante sectoren, kent een succesvolle 
eerste closing op 60 miljoen EUR 
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Toelichting belangrijkste investeringen 3e trimester 

Electrawinds (www.electrawinds.be) is de grootste private speler in België voor hernieuwbare 
energie. Het groenestroombedrijf is gestart met windprojecten maar is snel geëvolueerd naar 
andere vormen van andere vormen van hernieuwbare energie, zijnde biomassa en zonne-energie. 
Electrawinds is ook actief in Italië, Frankrijk en Oost-Europa. Bij deze kapitaaloperatie investeert 
Gimv (via het Gimv-XL fonds) 28 miljoen EUR. In december 2008 participeerde Gimv-XL reeds 
voor 25 miljoen EUR in een eerdere kapitaalronde van Electrawinds. 

(Gimv-XL – België – vervolginvestering – Gimv participatie sinds 2008 – investering van 28 
miljoen EUR) 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=2464236 

Greenpeak (www.greenpeak.com) ontstond uit de fusie van Xanadu Wireless en Ubiwave in 2007. 
Het bedrijf brengt zuinige draadloze zenders-ontvangers op de markt die hun energie uit de 
omgeving halen dankzij een innovatieve netwerktechnologie. In 2009 werd Greenpeak door het 
World Economic Forum nog verkozen als een van de Technology Pioneers 2009.  Gimv trad op als 
co-lead investeerder in een series-B financieringsronde van in totaal 13 miljoen EUR.  

(Technology – Nederland – vervolginvestering – Gimv participatie sinds 2006 – geen verdere 
details publiek) 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=2136159 

Movetis (www.movetis.com) werd opgericht in 2006 als spin-out van Johnson & Johnson, en is 
gespecialiseerd in de ontwikkeling van geneesmiddelen voor maag- en darmaandoeningen. 
Resolor, het belangrijkste product van Movetis, werd recentelijk op de markt gebracht. Eind 2009 
kende Movetis een geslaagde beursintroductie op NYSE Euronext Brussel, waarbij het bedrijf maar 
liefst 97,8 miljoen EUR vers kapitaal wist op te halen. Gimv en Biotech Fonds Vlaanderen maakten 
van de aantrekkelijke introductieprijs gebruik om hun investering in Movetis te verhogen. Na deze 
bijkomende investering bezitten door Gimv gecontroleerde vennootschappen 270.747 aandelen en 
het door Gimv beheerde Biotech Fonds Vlaanderen 812.242 aandelen, of samen 5,15% van het 
aandelenkapitaal.   

(Life Sciences – België – vervolginvestering – Gimv participatie sinds 2006 – geen verdere 
details publiek) 

http://www.movetis.com/journalists/press-releases/openbaarmaking-met-toepassing-van-artikel-14-van-de-
wet-van-2-mei-2007-op?source=journalist 

XDC (www.xdcinema.com) is de Europese leider in digitale cinemadistributiediensten. XDC sloot 
als eerste bedrijf VPF-overeenkomsten met alle zes Amerikaanse studio’s voor de plaatsing van in 
totaal 8.000 digitale schermen in 22 Europese landen. VPF (virtual printing fees) laten 
bioscoopexploitanten toe om te investeren in digitalisering met de financiële steun van de 
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filmstudio’s. Dit maakt van XDC de grootste speler in de lancering van digitale cinema in Europa. 
Gimv, SRIW en een aantal bestaande aandeelhouders investeren samen 15,3 miljoen EUR, wat 
XDC moet toelaten om zijn groei de komende jaren te realiseren.  

(Buyouts & Growth/Technology – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2009 
– 20,2% belang op volledig verwaterde basis) 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=2457883 

 

Toelichting belangrijkste desinvesteringen 3e trimester 

Anaf (www.anaf.be) is een producent van aluminium en PVC halffabrikaat voordeurpanelen, met 
bijkomende service-producten als deurbeslag, onderhoudsproducten, sandwichpanelen en lijmen. 
Gimv verkocht zijn participatie aan het management van de betrokken onderneming.  

(Buyouts & Growth – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 1991 – 
minderheidsbelang) 

Clear2Pay (www.clear2pay.com) ontwikkelt innovatieve betalingstoepassingen voor financiële 
instellingen, gericht op veilig, tijdig en vlot verloop van intern betalingsverkeer. Het bedrijf werd 
opgericht in 2001 en telt vandaag 450 medewerkers in vijftien kantoren wereldwijd. Gimv is 
aandeelhouders sinds 2006, toen het een initiële 4,7 miljoen EUR investeerde in een totale 
kapitaalronde van 15,7 miljoen EUR. Gimv investeerde ook in de volgende kapitaalrondes. Eind 
2009 verkocht Gimv zijn participatie in Clear2Pay aan het Amerikaanse investeringsfonds Aquiline 
Capital Partners. Deze verkoop kaderde in een grotere kapitaaloperatie waarbij Clear2Pay 50 
miljoen EUR vers geld ophaalde en Aquiline als nieuwe investeerder aantrok. 

(Technology – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2006 – geen 
verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=2286239 

Fovea (www.fovea-pharma.com) is een biotechonderneming die zich toelegt op het onderzoek 
naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van oogziekten zoals 
leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, retinitis pigmentosa en diabetische retinopathie 
(netvliesschade). Het bedrijf werd opgericht in 2005 en heeft momenteel een pijplijn van drie 
producten waarvan een product in ontwikkeling is en twee aan het einde zijn van de preklinische 
testen. In oktober 2009 werd Fovea verkocht aan Sanofi-aventis voor een totale 
ondernemingswaarde van 370 miljoen EUR, waarin een initiële betaling en latere milestone-
betalingen, gerelateerd aan de drie producten van Fovea, zijn inbegrepen. 
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(Life Sciences – Frankrijk – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2005 – geen 
verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/gimv/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=2033191 

LivePerson (www.liveperson.com) is de beursgenoteerde pionier in oplossingen voor het 
optimaliseren van multi-channelverkoop. De software van LivePerson laat grote organisaties toe 
adviesgebonden producten en diensten online te verkopen. Dankzij de oplossingen van 
LivePerson kunnen bedrijven gemakkelijker inkomsten genereren uit hun onlinecontacten. Meer 
dan 6.000 bedrijven – waaronder grote namen en merken - gebruiken het realtime-chatplatform 
van LivePerson om te communiceren en relaties uit te bouwen met hun klanten op het web. Gimv 
werd aandeelhouder van de onderneming in juli 2006 toen zijn toenmalige participatie in Proficient  
werd overgenomen door LivePerson. Het resterende 1,4%-belang in LivePerson werd eind 2009 
op de markt verkocht.  

(Technology – Verenigde Staten – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2002 – 
1,4%-belang) 

Telenet (www.telenet.be) werd opgericht in 1996 en biedt analoge en digitale tv-distributie, 
breedbandinternet en telefonie aan. Telenet is de grootste leverancier van 
breedbandkabeldiensten voor particulieren in België. Met Telenet Solutions richt de onderneming 
zich ook op de professionele markt. Het levert aangepaste oplossingen voor voice- en dataverkeer, 
internet en digitale televisie aan grote ondernemingen, overheidsinstanties, 
gezondheidsinstellingen en kmo’s. Naar aanleiding van de beursintroductie van Telenet in 2005 
verkocht Gimv het grootste deel van zijn belang. Het resterende 1,3%-belang werd eind 2009 op 
de markt verkocht.  

(Technology – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 1996 – 1,3%-
belang) 

 

Toelichting andere belangrijke gebeurtenissen 3e trimester 

Eind 2009 kondigden Gimv en Agri Investment Fund (AIF) de succesvolle eerste closing aan van 
het Gimv-Agri+ Investment Fund op 60 miljoen EUR. Het nieuwe fonds richt zich op innovatieve 
bedrijven in de agrosector en aanverwante sectoren in de Benelux en omringende landen. Gimv- 
Agri+ Investment Fund gaat van start met 60 miljoen EUR. Hiervan brengt Gimv als sponsor 30 
miljoen EUR in, AIF draagt als co-sponsor de overige 30 miljoen EUR bij . Het fonds zal worden 
beheerd door het Life Sciences-team van Gimv dat daarbij zal kunnen rekenen op de 
ondersteuning van de ganse Gimv-organisatie en op de actieve betrokkenheid van de 
agrospecialisten van AIF. Momenteel wordt er bekeken of er bijkomende investeringsmiddelen van 
andere institutionele investeerders kunnen worden aangetrokken. 
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Financiële kalender 

 Resultaten boekjaar 2009/2010 (periode 01/04/09-31/03/10)  20 mei 2010 
 Algemene Vergadering boekjaar 2009/2010  30 juni 2010 
 Dividenduitkering (onder voorbehoud van voordracht door RvB en goedkeuring door AV)  juli 2010 
 Business update eerste kwartaal boekjaar 2010/2011 (periode 01/04/10-30/06/10)  22 juli 2010 
 Halfjaarresultaten boekjaar 2010/2011 (periode 01/04/10-30/09/10)     18 november 2010 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

De heer Frank De Leenheer – Investor Relations & Corp. Communications Manager Gimv 
T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

De heer Marc Vercruysse – Chief Financial Officer Gimv 
T +32 3 290 22 10 – marc.vercruysse@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 onderneemt buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven. Hiervoor heeft 
Gimv vier lokale teams in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Via het Gimv-XL fond wordt 
groeikapitaal geïnvesteerd in grotere bedrijven in Vlaanderen. In high-techsectoren 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. Daarnaast 
is Gimv actief in Centraal- en Oost-Europa via fondsen en joint ventures. 

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