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Business update -  
Eerste 3 maanden van het boekjaar 2010/2011 
 
 
 
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 2010 tot 30 juni 2010. 
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: “De 
voorbije maanden zagen we de bevestiging van een geleidelijk economisch herstel. Dat gebeurde 
evenwel tegen de achtergrond van blijvend volatiele markten en een fragiel 
consumentenvertrouwen, elementen die ook een belangrijke impact hebben op de toekomstige 
waardeontwikkeling van de portefeuille. Tevens plukten we de vruchten van een blijvend sterke 
industriële interesse voor beloftevolle nichespelers, wat resulteerde in een aantal desinvesteringen 
met een positieve impact op het resultaat.” 

 

Kernpunten  

Eigen vermogen 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2010: 973,4 miljoen EUR (of 41,99 
EUR per aandeel), na aftrek van het dividend uitbetaald op 8 juli 2010 (55,6 miljoen EUR of 
2,40 EUR per aandeel), versus 1.013,4 miljoen EUR (of 43,73 EUR per aandeel voor uitkering 
van het dividend) op 31 maart 2010 

Balans (per 30/06/2010) 

 Balanstotaal: 1.070,5 miljoen EUR  

 Financiële activa: 741,8 miljoen EUR  
 Nettokaspositie voor dividenduitkering: 289,8 miljoen EUR (250,0 miljoen EUR op vandaag)  
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Investeringen 

 Totale investeringen (op balans): 29,4 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door derden in 
de fondsen beheerd door Gimv: 4,1 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-
investeringsfondsen): 33,5 miljoen EUR. 

 Van de investeringen ging 50% (14,6 miljoen EUR) in Buyouts & Growth (België, Nederland, 
Frankrijk en Duitsland), 39% (11,4 miljoen EUR) in Venture Capital (Technology, Life Sciences, 
Cleantech) en 11% (3,3 miljoen EUR) binnen de co-investeringsfondsen (Gimx-XL, DG Infra+).  

 De regionale spreiding van de investeringen was als volgt: 39% (11,4 miljoen EUR) in België, 
19% (5,6 miljoen EUR) in Nederland, 4% (1,0 miljoen EUR) in Frankrijk, 1% (0,3 miljoen EUR) 
in Duitsland, 24% (7,1 miljoen EUR) in de rest van Europa en 13% (4,0 miljoen EUR) in de 
Verenigde Staten. 

 27% (7,9 miljoen EUR) in 2 nieuwe directe investeringen, 40% (11,7 miljoen EUR) in directe 
opvolgingsinvesteringen en 33% (9,7 miljoen EUR) in fondsen van derden. 

 Voornaamste investeringen in het eerste kwartaal: Bananas, Ceres, Liquavista en RES 
Software. 

Desinvesteringen 

 Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 31,0 miljoen EUR. Bijkomende 
opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 1,0 miljoen 
EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 32,0 miljoen EUR. 

 43% (13,4 miljoen EUR) Buyouts & Growth, 57% (17,6 miljoen EUR) Venture Capital. 

 10% (3,1 miljoen EUR) in België, 29% (9,1 miljoen EUR) in Nederland, 2% (0,5 miljoen EUR) 
in Frankrijk, 58% (18,0 miljoen EUR) in de rest van Europa en 1% (0,2 miljoen EUR) in de 
Verenigde Staten. 

 10% (2,9 miljoen EUR) leningen, 83% (25,8 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties en 7% 
(2,2 miljoen EUR) fondsen. 

 Geen bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties. 

 Voornaamste desinvesteringen in het eerste kwartaal: ANP, Coreoptics, Mondi Foods en 
Prolyte. 
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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. Recent deed Gimv een 
vervolginvestering in deze groep.  

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

http://www.gimv.com/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=3132969 

Ceres (www.ceres-inc.com), ontwikkelt vernieuwende grassoorten die kunnen worden aangewend 
in nieuwe commerciële toepassingen en duurzame oplossingen voor Co2-neutrale 
energieproductie (biobrandstoffen en biomassa) op grote schaal. De zo opgedane kennis wordt 
door Ceres ook aangewend ten gunste van meer traditionele gewassen (mais, soja,…) gebruikt in 
de landbouw en voor voeding. Gimv participeerde zeer recent in een nieuwe kapitaalronde van 
Ceres. 

(Life Sciences – Verenigde Staten – vervolginvestering – Gimv participatie sinds 1998 – 
geen verdere details publiek) 

http://www.ceres.net/News/NewsReleases/2010/07-08-10-News-Rel.html 

Liquavista (www.liquavista.com), een spin-off van Philips Research Labs, ontwikkelde een 
revolutionaire beeldschermtechnologie (electro-wetting). Deze technologie werkt met vloeistof in 
plaats van LCD-kristallen. Dit maakt dat geen achtergrondverlichting nodig is en het systeem zuinig 
en ook bij daglicht goed afleesbaar is. Gimv investeerde voor het eerst in het bedrijf in 2006. De 
huidige investering van Gimv kadert in een serie D financieringsronde van 7 miljoen EUR. Deze 
kapitaalverhoging zal worden aangewend om de commercialisatie te versnellen en ervoor te 
zorgen dat tegen 2011 producten met Liquavista-technologie op de markt zijn.  

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

http://www.liquavista.com/news_and_events/getRelease.aspx?ReleaseID=51 

RES Software (www.ressoftware.com), opgericht in 1999, is een toonaangevend bedrijf in user 
workspace management. Hun product scheidt de werkomgeving van de gebruiker van de centrale 
software. Op die manier kunnen organisaties hun werknemers –onafhankelijk van de technologie- 
een gecontroleerde, beveiligde en gepersonaliseerde desktop-omgeving aanbieden. Zo biedt RES 
Software een sleutelelement voor zgn. Virtual Desktop Infrastructure (VDI).  
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(Technology – Nederland – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2010 – investering 
van 4,7 miljoen EUR) 

http://www.gimv.com/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=3226829 

 

Toelichting belangrijkste desinvesteringen 1e trimester 

ANP (www.anp.nl) is de belangrijkste nieuwsleverancier in Nederland voor kranten, radio, televisie 
en het internet. ANP werd in 1934 opgericht door de Nederlandse Dagbladpers. Sinds de 
oprichting is het bedrijf meegegroeid met het snel veranderende medialandschap en sinds 2001 is 
ANP een autonome onderneming. In het kader van een managementbuyout verwierf Gimv in 2004 
een 15 procent belang in ANP, wat in 2007 verder werd opgetrokken tot 43 procent. Einde mei 
2010 verkochten de aandeelhouders van ANP hun belang aan V-Ventures, een onderdeel van 
Vereniging Veronica dat commerciële activiteiten onderneemt in de Nederlandse mediamerkt.  

(Buyouts & Growth – Nederland – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2004 – 
minderheidsbelang) 

http://www.gimv.com/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=3422773 

 
Coreoptics (www.coreoptics.com) ontwikkelt en vervaardigt subsystemen voor optische-
netwerktoepassingen met ultrahoge snelheid voor de telecommunicatie- en IT-industrie. Het bedrijf, 
met vestigingen in San-José (Californië) en Nürnberg (Duitsland), werd opgericht in januari 2001. 
Gimv investeerde voor het eerste in CoreOptics in 2006 en nam deel aan verschillende 
financieringsrondes, om zo een van de hoofdaandeelhouders van het bedrijf te worden. Einde mei 
werd CoreOptics voor circa 99 miljoen USD verkocht aan het op Nasdaq genoteerde Cisco 
Systems Inc. (www.cisco.com), de wereldleider in netwerkinfrastructuur voor het internet.  

(Technology – Verenigde Staten – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2006 – 
minderheidsbelang) 

http://www.gimv.com/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=3378326 

 
Mondi Foods (www.mondifoods.com) verwerkt rood fruit voor industriële klanten, onder wie enkele 
vooraanstaande multinationals, voornamelijk in de jam-, zuivel-, sappen- en bereidingsindustrie. In 
ruim 40 jaar tijd evolueerde deze pionier in de fruithandel tot producent met eigen fabrieken, 
laboratoria en ontwikkelingsfaciliteiten in diverse Europese landen. Intussen hoort het bedrijf tot de 
Europese top 3 in de branche. In de loop van april verkocht Gimv zijn belang in het bedrijf aan een 
aantal personen actief in de voedingsindustrie. 

(Buyouts & Growth – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2001 – 
geen details publiek) 

 F  +32 3 290 21 05 2018 Antwerpen, België 4/6 
   www.gimv.com 
 

http://www.anp./
http://www.coreoptics.com/
http://www.cisco.com/
http://www.mondifoods.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
 T  +32 3 290 21 00 Karel Oomsstraat 37 

 
Prolyte (www.prolyte.com) is een Nederlandse fabrikant van geavanceerde modulaire 
draagconstructies die gebruikt worden voor de opbouw van podia en de bevestiging van 
verlichtingsarmaturen, decors en luidsprekers. Daarnaast produceert Prolyte ook mobiele podia en 
takelmateriaal. De producten van Prolyte worden wereldwijd ingezet bij beurzen, tentoonstellingen, 
concerten, theatervoorstellingen en gerenommeerde evenementen. In april 2010 verkocht Gimv 
zijn participatie in het Nederlandse Prolyte aan de mede-aandeelhouders in het bedrijf. 

(Buyouts & Growth – Nederland – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2007 – 
geen details publiek) 

 

Toelichting andere belangrijke gebeurtenissen 1e trimester 

Gimv en Dexia kondigden de lancering aan van een nieuw infrastructuurfonds, DG Infra Yield 
genaamd. Dit fonds wil investeren in een gediversifieerde portefeuille van meer mature activa 
infrastructuur- en selectieve vastgoedprojecten in de Benelux. DG Infra Yield is complementair aan 
het bestaande DG Infra+ fonds, en onderscheidt zich door zijn lange looptijd (30 jaar), en een 
preferentiële periodieke cash-uitkering gekoppeld aan een rendement op lange termijn. Diverse 
institutionele partijen zegden reeds 80 miljoen EUR toe.  

http://www.gimv.com/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=3685452 

 

Gimv is verheugd Annegret de Baey-Diepolder te mogen verwelkomen als nieuwe partner voor zijn 
Life Sciences team. Met deze doctor in de geneeskunde haalt de onderneming een 
gerenommeerde experte met een ruime ervaring in durfkapitaal, geneeskunde en biotechnologie in 
huis. Voorheen werkte ze negen jaar bij TVM Capital. Werkzaam vanuit München zal zij ook de 
plaatselijke aanwezigheid van Gimv in de Duitssprekende markt versterken.  

http://www.gimv.com/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=3140851  

 
Gimv investeert sinds 1996 in middelgrote groeibedrijven in Rusland. Omwille van het belang van 
kritische massa heeft Gimv de Russische markt steeds vanuit een partnershipformule benaderd. 
Begin 2008 sloot Gimv nog een partnership met KBC Private Equity voor investeringen in deze 
markt. Na de stopzetting van deze samenwerking per eind 2009, zal Gimv zijn bestaande 
portefeuille verder blijven beheren en via zijn samenwerking met CapMan Rusland, dat er actief is 
via het CapMan Russia Fund, blijven opereren in deze markt. 
 
http://www.gimv.com/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=3238545  
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Belangrijke gebeurtenissen na 30 juni 2010 

Midden juli bereikten de aandeelhouders van Microtherm Engineered Solutions (Gimv, Sofindev II 
en KBC Private Equity) een akkoord met Promat International, een dochteronderneming van de 
Etex Group, over de verkoop van 100% van de aandelen. Microtherm (www.microtherm.be) is 
meer dan 40 jaar actief in de productie van hoogwaardige thermische isolatiematerialen op basis 
van microporeuse silica. Het bedrijf heeft vestigingen in België, Japan en de Verenigde Staten en 
telt meer dan 200 medewerkers. Gimv werd aandeelhouder van het bedrijf naar aanleiding van een 
management buy-out in 2004. 

http://www.gimv.com/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=3801670 

 

Recent investeerde Gimv in het Franse McPhy Energy, naar aanleiding van een tweede 
financieringsronde ter waarde van 13,7 miljoen EUR. McPhy ontwikkelde een alternatieve 
oplossing voor de industrie om waterstof op locatie te kunnen produceren. Daarnaast biedt het 
voor de sector van de hernieuwbare energie een concrete oplossing voor het opslaan van energie 
onder de vorm van waterstof in vaste vorm, als magnesiumhydride. McPhy Energy betekent de 
eerste cleantechinvestering voor Gimv in Frankrijk. 
 

http://www.gimv.com/view/nl/website/over_gimv/media_center/persberichten?news=3709575 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

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

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 30 jaar ervaring in private equity en venture 
capital. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel en beheert ongeveer 1,8 miljard euro 
(inclusief fondsen van derden). 

Gimv investeert in buy-outs en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven. Daarvoor heeft 
Gimv vier teams in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Via het Gimv-XL fonds verschaft 
Gimv groeikapitaal aan grotere bedrijven in Vlaanderen. Gimv investeert ook durfkapitaal in 
hightechsectoren via zijn gespecialiseerde teams in Life Sciences, Technology en Cleantech. 
In de Benelux focust Gimv zich met de fondsen DG Infra+ en DG Infra Yield ook op 
infrastructuurprojecten. Daarnaast is Gimv actief in Centraal- en Oost-Europa via diverse fondsen 
en samenwerkingen. 

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