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Hilde Laga, voorzitterKoen Dejonckheere, CEO

Gimv gaat op zoek naar de marktleiders van morgen om, jaar na 
jaar opnieuw, samen het verschil te maken. Naar de bedrijven die 
anticiperen op verandering en die innovatieve oplossingen uitwerken 
voor de cruciale maatschappelijke uitdagingen waarmee we gecon-
fronteerd worden. 

Om een turbo te zetten onder de groeiambities van onze portfolio-
bedrijven gaan we met Gimv verder dan investeren en participeren. 
Met onze praktische ervaring en sectorexpertise in de belangrijkste 
groeidomeinen - Connected Consumer, Health & Care, Smart Indus-
tries, Sustainable Cities - zijn we een investeerder, een adviseur én 
een partner voor bedrijven die voorop willen lopen in de transforme-
rende Europese economie. 

Hoewel de economische schwung onder druk staat door een aan-
tal geopolitieke en macro-economische thema’s, was 2018-2019 een 
bijzonder druk en succesvol jaar voor Gimv. We versnelden onze 
buy-and-buildactiviteiten en investeerden in 9 nieuwe, veelbeloven-
de portfoliobedrijven. Onze investeringsportefeuille - de jongste in 
jaren - is ondertussen geëvolueerd tot meer dan 1 miljard euro. Onze 
portfoliobedrijven presteerden sterk: ze noteren samen een omzet 
van 2,75 miljard euro, een stijging met 10 procent. Ook hun winstge-
vendheid nam het afgelopen jaar fors toe. Zo realiseerden we een 
portefeuillerendement dat voor het vijfde boekjaar op rij boven de 
15 procent klimt.

Onze strategie, in combinatie met een beloftevolle portefeuille en een 
sterke balans, laat ons toe om de toekomst van Gimv met vertrouwen 
tegemoet te zien.

Building leading companies.

www.gimv.com

“Gimv wil een
accelerator voor
groei zijn. Voor onze
portfoliobedrijven,
voor onze
aandeel houders,
voor onze economie
en onze hele
samenleving.”



Connected Consumer 298 16miljoen EUR 
in portefeuille

portfolio 
bedrijven

Connected Consumer focust op bedrijven met een duidelijke visie op de noden en voorkeuren van de 
actuele en toekomstige consument.

De Y- en Z-generaties hebben duidelijk een invloed op ons con-
sumentenpatroon en brengen een grote sociale ver nieuwing op 
gang. Consumenten kiezen vandaag bewust voor een actieve 
en gezonde levensstijl. Binnen Connected Consumer werken 
we samen met zowel jongere, ‘digital native’-bedrijven als met 
gevestigde waarden. Ze opereren B2B of B2C, zijn actief in 
merkenactiviteiten, productie of distributie en zetten allen in op 
innovatie en op flexibele commerciële strategieën. 

Met de investeringsfocus op o.a. gezonde voeding en een 
evenwichtige work-life integration speelt het Connected Con-
sumer-platform in op het streven naar een goede gezondheid 
en welzijn, naar een verantwoorde productie en consumptie als 
garantie voor duurzame groei en vertrouwen, naar economische 
groei en een haalbare tewerkstelling.

INVESTERINGSFOCUS

 � Sport & gezondheid
 � Kwaliteitsvoeding/kwalitatief leven
 � Work-life integration

Sinds onze instap in Snack Connection (zomer 
2017) heeft de Nederlandse leverancier van  
noten, pitten en zaden al 3 overnames gereali-
seerd, waardoor het zowel qua sourcing als qua 
assortiment aanzienlijk is gegroeid. Het bedrijf 
verdubbelde daarbij in omvang.
www.snack-connection.nl

WAARDECREATIE VANUIT 4 CENTRALE THEMA’S

Als investeringsmaatschappij willen we een duurzame 
strategische meerwaarde creëren die het financiële 
overstijgt en die inspeelt op de uitdagingen in onze 
samenleving. Voor die waardecreatie hanteren we vier 
centrale hefbomen, zowel in de fase van identificatie van 
investeringsopportuniteiten als in de samenwerking met 
het portfoliobedrijf.

ACCELERATIE  
groei en expansie versnellen

INNOVATIE  
bouwen aan de oplossingen van morgen

IMPACT 
invloed uitoefenen op hoe we consumeren, zorgen, 
produceren en leven op onze planeet

ERVARING DELEN  
bouwen op gedeelde competenties en ervaring

“Het belang van gezonde 
voeding is ondertussen 
voldoende bewezen. 
Daarom blijft Snack 
Connection groeien.”

ACCELERATIE



Health & Care 197 22miljoen EUR 
in portefeuille

portfolio 
bedrijven

Health & Care investeert in baanbrekende biotechnologie, innovatieve medische technologie en in 
toonaangevende spelers actief in de gezondheids- en zorgsector. 

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: een toene-
mende en vergrijzende bevolking, een stijgend aantal chro-
nische ziekten, krimpende overheidsbudgetten en nood aan 
innovatieve technologie. Ons Health & Care-platform speelt in 
op deze evoluties en wil - via investeringen in biotechnologie, in 
medische technologie en in kwalitatieve diensten in de gezond-
heids- en zorgsector - bijdragen aan een goede gezondheid en 
menselijk welzijn. 

Het internationale multidisciplinaire team kent de volledige 
levenscyclus van een onderneming - van start-up tot matuur 
bedrijf - en investeert doorheen de volledige waardeketen. Als 
team worden zij bovendien versterkt door een internationaal 
netwerk, met experten in gezondheid en farmaceutica.

INVESTERINGSFOCUS

 � Biotech
 � Medtech
 � Health & Care diensten

In 2015 verwierven we een belang in Equipe 
Zorgbedrijven, een van de grootste verstrekkers 
van gespecialiseerde zorg in Nederland, als eerste 
externe investeerder. Samen met het management 
legden we de krijtlijnen van de groeistrategie 
vast: geografische expansie, een uitgebreid hub-
and-spoke-netwerk, geïntegreerde zorgpaden 
met inbegrip van revalidatie en fysiotherapie, 
alsook nieuwe behandelingsgebieden. Onze 
sectorexperts hielpen Equipe bij het verhogen van 
hun operationele uitmuntendheid en het realiseren 
van hun groeistrategie; de nieuwe gebouwen in 
Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam werden 
ondertussen met succes afgewerkt.
www.equipezorgbedrijven.nl

INVESTERINGSCRITERIA

 � ambitieuze en innovatieve bedrijven met een sterk 
groei potentieel

 � kleine tot middelgrote bedrijven met een 
ondernemingswaarde tot 250 miljoen EUR

 � bedrijven met een kapitaalbehoefte van  
5 tot 50 miljoen EUR

 � bedrijven met hoofdzetel in de Benelux, Frankrijk en 
de DACH-landen

 � bedrijven met een sterk management, een heldere 
bedrijfsvisie en een strategie gebaseerd op 
duurzame waardecreatie en een betekenisvolle 
meerwaarde voor de samenleving

“Onze ervaring met Almaviva 
Santé was een meerwaarde 
in de onderhandelingen en 
de huidige samenwerking 
met Equipe.” 

ERVARING DELEN



Smart Industries 176 9miljoen EUR 
in portefeuille

portfolio 
bedrijven

Smart Industries richt zich op bedrijven die B2B-producten en -diensten leveren, gebaseerd op waar-
decreatie door innovatie, techniek of intelligente technologie.

Vrijwel alle bedrijven in zeer uiteenlopende sectoren worden 
geconfronteerd met een wijzigende businessomgeving die 
steeds globaler wordt. Technologie versnelt die verandering en 
triggert ondernemingen tegelijk ook om hun producten en dien-
sten naar een hoger niveau te tillen, hun processen efficiënter 
te maken en hun klanten beter te bedienen.

Het Smart Industries platform bundelt bedrijven die dankzij in-
novatie en intelligente technologieën uitblinken in hun sector. 
Ze zetten sterk in op Industrie 4.0 waar verschillende nieuwe 
technologieën samenkomen om industriële processen te opti-
maliseren. Denk maar aan big data, Internet of Things, cloudsys-
temen, artificiële intelligentie enzovoort. Vanuit Gimv geven we 
bedrijven de nodige financiële steun en strategisch advies om 
te evolueren tot internationale leiders in hun sector.

INVESTERINGSFOCUS

 � ICT
 � Engineered Products
 � Advanced Manufacturing

Het Nederlandse One of A Kind Technologies 
(OOAKT) werd opgericht in 2012 en ontwikkelt, 
bouwt en verkoopt oplossingen voor machine 
vision. Met machine vision als kern van Industry 
4.0 - waarin traceerbaarheid, regulering, in-line 
inspecties en efficiëntie van het grootste be-
lang zijn - kunnen machines kunstmatig zien en 
autonoom beslissingen nemen. Denk b.v. aan 
het aansturen van robots of het uitvoeren van 
kwaliteits inspecties voor voedingsmiddelen en 
farmaceutische verpakkingen. Voor de eindklant 
betekent dit een hogere productiviteit door auto-
matisering, een meer gegarandeerde productkwa-
liteit en meer consistente inspecties.
www.oneofakindtechnologies.nl

MEERWAARDE

 � flexibele aandeelhouder, sterke balans en 
permanente toegang tot kapitaal op lange termijn

 � expertise in bedrijven in verschillende stadia van 
ontwikkeling 

 � vertrouwd met de hele bedrijfslevenscyclus

 � internationale en multidisciplinaire teams, versterkt 
door een breed internationaal netwerk

 � actieve aandeelhouder, betrokken in raad van 
bestuur

INNOVATIE



Sustainable Cities 242 8miljoen EUR 
in portefeuille

portfolio 
bedrijven

Sustainable Cities investeert in bedrijven die een duurzame impact hebben op de essentials van onze 
verstedelijking. 

Een toenemende verstedelijking - inclusief een verouderde in-
frastructuur, woningnood, schaarste van middelen en verhoogd 
milieubewustzijn - daagt ons uit om te zoeken naar een optimale 
organisatie van logistiek en mobiliteit, energiebesteding, gebruik 
van materialen en inrichting van infrastructuur, veiligheid enzo-
voort. Het Sustainable Cities-team investeert in bedrijven die 
toonaangevend willen zijn met duurzame oplossingen - zowel 
producten als diensten - voor deze verstedelijking. 

Vanuit haar sectorfocus leunt het Sustainable Cities-platform 
aan bij meerdere ESG-thema’s, zoals het streven naar een be-
taalbare en duurzame omgang met energie, naar schoon water, 
naar duurzame steden en gemeenschappen en naar een goed 
georganiseerde industrie en infrastructuur.

INVESTERINGSFOCUS

 � Constructie en infrastructuur
 � Energie en omgeving
 � Transport, logistiek en mobiliteit
 � Diensten

In het najaar van 2018 nam Gimv een meerderheids-
belang in het Franse Groupe Claire, gespecialiseerd 
in aansluitingen op het leidingwaterstelsel voor 
rekening van watermaatschappijen, overheden en 
andere. De groep ontwikkelt ook meet oplossingen 
en systemen voor de monitoring en beheer van 
netwerken en wil een belangrijke speler zijn op de 
markt van zowel klassieke, connected als intelli-
gente uitrustingen en diensten voor waterleiding-
stelsels. www.groupeclaire.com

Portefeuille volgens platform
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Fondsen van derden
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Sustainable Cities

Smart Industries

Health & Care

Connected Consumer “Leading our portfolio 
companies for the benefit 
of our society”

“Als een van de 
koplopers in zijn sector 
wil Groupe Claire een 
belangrijke speler zijn 
in de vernieuwing van 
het verouderde Franse 
drinkwaternet.”

IMPACT



De 10 grootste participaties (GEBASEERD OP NAV DD 31.03.2019)

Aanbieder van totale HVAC-oplossingen op nieuwbouw- 
en residentiële renovatiemarkt
www.ithodaalderop.nl

Sustainable 
Cities

Onafhankelijke, Europese ICT-dienstverlener
www.cegeka.com

Smart 
Industries

Onafhankelijke biergroep
www.udbexport.com

Connected 
Consumer

Producent van decoratieve wandbekleding
www.grandecogroup.com

Connected 
Consumer

Leverancier van noten, pitten, zaden en aanverwante
www.snack-connection.nl

Connected 
Consumer

Subtotaal NAV 5 grootste investeringen: 22,5% van de totale portefeuille 243,1 miljoen EUR 

Uitrusting van en oplossingen voor het drinkwaternetwerk
www.groupeclaire.com

Sustainable 
Cities

Levert hulpmiddelen voor patiënten met incontinentie
www.besser-leben.de

Health & Care

Ontwikkelt en levert kaasspecialiteiten voor de voedings industrie
www.lacomtoisefromagere.fr

Connected 
Consumer

Medtech-bedrijf actief in wervelkolomchirurgie
www.spineart.com

Health & Care

Gespecialiseerd uitzendbureau met drie focusdomeinen: techniek, 
bouw en office
www.impact.be

Connected 
Consumer

Totaal NAV 10 grootste investeringen: 37,1% van de totale portefeuille 401,1 miljoen EUR 

1,1

55
> 2,75

MILJARD EUR  
PORTEFEUILLE

PORTFOLIOBEDRIJVEN  
REALISEREN SAMEN 

FOCUS OP WAARDECREATIE VANUIT 4 INVESTERINGSPLATFORMEN

MILJARD EUR OMZET

GIMV IN EEN OOGOPSLAG

CONNECTED  
CONSUMER

HEALTH  
& CARE

SMART  
INDUSTRIES

SUSTAINABLE  
CITIES

4 KANTOREN

ANTWERPEN - DEN HAAG - 
MUNCHEN - PARIJS

39 JAAR ERVARING IN  
PRIVATE EQUITY

14 000 PROFESSIONALSMET 



Geconsolideerde jaarrekening (in 000 EUR) 31-03-2019 31-03-2018 31-03-2017 31-03-2016 31-03-2015

Eigen vermogen 1 321 252 1 274 252 1 233 177 1 167 887 1 092 636

Portefeuille 1 081 926  960 369  963 585 1 013 894  920 189

Liquide middelen  276 699  380 452  313 906  192 774  184 766

Balanstotaal 1 371 319 1 356 502 1 315 260 1 230 329 1 136 048

Nettoresultaat  112 079  107 064 131 853  137 175  135 991

Totaal brutodividend 63 567 63 567 63 567 62 295 62 295

Investeringen (eigen balans)  189 008  246 209  179 628  130 220  154 283

Desinvesteringen (eigen balans)  196 205  371 145  394 346  227 168  331 960

Aantal medewerkers  91  92  93  95  103

Kerncijfers per aandeel (in EUR)

Eigen vermogen 52,0 50,1 48,5 45,9 43,0

Nettoresultaat 4,41 4,21 5,19 5,39 5,35

Brutodividend 2,50 2,50 2,50 2,45 2,45

Aandelenkoers (op datum afsluiting boekjaar) 50,00 49,15 52,31 48,50 41,89

Totaal aantal aandelen 25 426 672 25 426 672 25 426 672 25 426 672 25 426 672

KERNCIJFERS

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37 - 2018 Antwerpen - België 
T +32 3 290 21 00 - info@gimv.com

Gimv Nederland Holding BV - WTC The Hague  
Prinses Margrietplantsoen 87 - 2595 BR Den Haag - Nederland
T +31 70 3 618 618 - info@gimv.nl

Gimv France SAS - 83, rue Lauriston - 75116 Paris - Frankrijk
T +33 1 58 36 45 60 - info@gimv.fr

Gimv - Promenadeplatz 12 - 80333 München - Duitsland
T +49 89 442 327 50 - info@gimv.de

Portefeuillerendement (2015-2019)
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Evolutie portefeuille over 10 jaar (2009-2019) (in mio EUR)
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Investeringen en desinvesteringen op jaarbasis (2014-2019)
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* Incl. de investering in Coolworld Rentals, reeds aangekondigd in maart en afgesloten begin april 2019
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