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Gimv in een oogopslag
Overzicht op 31-03-2020

53
PORTFOLIOBEDRIJVEN

14 000
PROFESSIONALS WERKZAAM 
IN PORTFOLIOBEDRIJVEN

1
IN PORTEFEUILLE

2,5
OMZET PORTFOLIOBEDRIJVEN

MILJARD
EUR

MILJARD
EUR

Geconsolideerd (in 000 EUR) 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016

Eigen vermogen 1 104 924 1 321 252 1 274 252 1 233 177 1 167 887
Portefeuille 1 016 984 1 081 926  960 369  963 585 1 013 894
Liquide middelen  368 041  276 699  380 452  313 906  192 774
Portefeuilleresultaat
Rendement op portefeuille1 -10,3% 16,2% 15,6% 18,8% 20,1%
Nettoresultaat -151 573  112 079  107 064 131 853  137 175
Totaal brutodividend 63 567 63 567 63 567 63 567 62 295
Investeringen (eigen balans)  204 885  189 008  246 209  179 628  130 220
Desinvesteringen (eigen balans)  179 404  196 205  371 145  394 346  227 168
Aantal medewerkers   91   91   92   93   95

Per aandeel
Eigen vermogen 43,5 52,0 50,1 48,5 45,9
Nettoresultaat -5,96 4,41 4,21 5,19 5,39
Brutodividend 2,50 2,50 2,50 2,50 2,45

1 Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + interesten / portefeuille bij aanvang van het boekjaar
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Evolutie portefeuille over > 10 jaar (2009-2020, in mio EUR)
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Investeringen  Desinvesteringen

Investeringen en desinvesteringen op jaarbasis (in mio EUR)

* Incl. de investering in Coolworld Rentals, reeds aangekondigd in maart en  
afgesloten begin april 2019
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Samenstelling investeringsportefeuille (in mio EUR)

Al 40 jaar investeert Gimv in innovatie en ondernemerschap. 
We zijn een strategische partner voor ambitieuze bedrijven die 
willen uitgroeien tot leiders in hun sector. We bouwen mee aan 
hun plannen, zodat zij kunnen accelereren in hun expansie. 
Onze flexibele aanpak is gebaseerd op een stevige balans en 
geduldig kapitaal, met een blik op de lange termijn. Samen met 
groeibedrijven werken we aan innovatieve oplossingen voor de 
samenleving van morgen. Samen willen we verder kijken, ook 
voor de komende 40 jaar.

De meer dan vijftig bedrijven waarin Gimv vandaag participeert, 
zijn actief in uiteenlopende sectoren. Onze vier investerings-
platformen - Connected Consumer, Health & Care, Smart 
Industries en Sustainable Cities -  zijn het toneel voor belangrijke 
vooruitgang en baanbrekende innovaties. Onze bedrijven 
bieden antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van 
morgen: duurzaamheid, vergrijzing, gezondheidszorg, ver -
stedelijking, globalisering, ecologische voeding, hernieuwbare 
energie… Ze durven verder te kijken en leggen de lat hoog, het 
zijn bedrijven die met hun producten en diensten hun sector 
willen transformeren. Ze geloven dat een grote maatschappelijke 
impact hand in hand gaat met duurzame groei.

Building leading companies
www.gimv.com

Ondernemen | Doorzetten | Verder kijken

“ Als investeringsmaatschappij willen we 
duurzame strategische meerwaarde  
creëren, die het financiële overstijgt  
en die oplossingen zoekt voor de grote 
economische en maatschappelijke 
uitdagingen.”
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 (NL) HVAC-oplossingen op nieuwbouw- en residentiële renovatiemarkt Sustainable Cities 

 (NL) Onafhankelijke biergroep Connected Consumer

 (CH) Medtech-bedrijf, ontwikkelt implantaten voor wervelkolomchirurgie Health & Care 

 (B) Onafhankelijke, Europese ICT–dienstverlener Smart Industries

 (FR) Thermale kuuroorden Health & Care

 Subtotaal NAV 5 grootste investeringen 243 miljoen EUR

 (B) Pooling van kunststof ladingdragers Sustainable Cities  

 (FR) Uitrusting en oplossingen van het drinkwaternetwerk Sustainable Cities

 (NL) Full-service verhuur van koel- en verwarmingsapparatuur Sustainable Cities

 (B) Brandwerende en brandvertragende producten en diensten Sustainable Cities

 (B) Industrieel coaten van auto- en vrachtwagenonderdelen Smart Industries

Subtotaal NAV 10 grootste investeringen 397 miljoen EUR

 (D) Levert hulpmiddelen aan huis voor patiënten met incontinentie Health & Care 

 (FR) Ontwikkelt en levert kaasspecialiteiten voor de voedingsindustrie Connected Consumer 

 (D) Verkeersveiligheidsuitrusting  Sustainable Cities 

 (B) Producent van snijmachines voor de grafische sector Smart Industries

 (NL) Ontwikkelaar en producent van slimme elektronica Smart Industries

Subtotaal NAV 15 grootste investeringen 522 miljoen EUR

 (D) Facility management en bouwtechnische installatiediensten Sustainable Cities

 (B) Meter-to-billing en software oplossingen voor nutsbedrijven Sustainable Cities

 (D) Ontwikkeling van transkatheter aortakleppen Health & Care

 (NL) Premium kinderwagens Connected Consumer

 (FR) Producent van medical plastic devices Health & Care

Totaal NAV 20 grootste investeringen 616 miljoen EUR

Spineart

(gebaseerd op NAV dd 31-03-2020)

De 20 grootste participaties
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Gimv is een actieve en betrokken aandeelhouder. Als 
investeringsmaatschappij stellen we onze uitgebreide 
operationele en financiële expertise ter beschikking van de 
ondernemingen waarin we investeren. Net als het wijdvertakte 
internationale netwerk dat we over 40 jaar hebben opgebouwd. 

In vier strategische investeringsplatformen – Connected 
Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable 
Cities – bundelen we de krachten met bedrijven met een sterk 
groeipotentieel. Omdat onze multidisciplinaire en internationale 
teams de sector en de marktopportuniteiten van onze 
(toekomstige) portfolio bedrijven door en door kennen, weten 
we welke strategische beslissingen hen helpen transformeren 
naar duurzame marktleider. Ons gespecialiseerd partnership 
met ondernemers is de sleutel om tot duurzame waardecreatie 
te komen. 

Een actieve aandeelhouder, met een internationale focus  
en een bewezen trackrecord 

Zes hefbomen voor waardecreatie

✔   Omzetverhoging door het verkoopnetwerk uit te breiden  
of nieuwe markt segmenten aan te boren

 
✔   Globale verankering door bedrijven te laten uitgroeien van 

lokale kampioenen naar toonaangevende wereldspelers

✔   Buy-and-build of groei door overnames 

✔   Van productinnovatie tot go-to-market door nieuwe 
producten of businessmodellen te ontwikkelen en op  
de markt te brengen

✔   Operationele excellentie aangepast aan het groeiproces 
dat elke onderneming doormaakt (rapportering,  
organisatiestructuur…)

✔   Strategisch positioneren van de onderneming in het licht 
van een volgende groeifase, door bijvoorbeeld nieuwe 
potentiële investeerders aan te trekken.

Investeringscriteria 

 � ambitieuze en innovatieve bedrijven met een sterk  
groei potentieel 

 � kleine tot middelgrote bedrijven met een ondernemings-
waarde tot 250 miljoen EUR 

 � bedrijven met een kapitaalbehoefte van  
5 tot 50 miljoen EUR 

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

 � bedrijven met een sterk management, een heldere  
bedrijfs visie en een strategie gebaseerd op duurzame 
waarde creatie en maatschappelijke meerwaarde.

Flexibele partner met solide balans

Gimv investeert rechtstreeks in ondernemingen, hoofdzakelijk 
met eigen middelen op de balans. Door die sterke balans en de 
permanente toegang tot kapitaal kan Gimv zich als evergreen-
partner flexibel opstellen. Deze flexibiliteit vertaalt zich ook in 
een brede waaier van investeringsstructuren (buy-out, 
groeikapitaal of venture capital voor de life-sciences-sector), 
zowel via meerderheids- als minderheids participaties.



Het platform Connected Consumer focust op bedrijven die 
inspelen op de huidige en toekomstige noden en voorkeuren 
van de consument.

Vandaag kiezen consumenten bewuster voor een actieve, 
gezonde en ecologisch verantwoorde levensstijl. De mondige 
consument - meer dan ooit online - eist transparantie en sociale 
verantwoordelijkheid over de hele waardeketen.
Binnen Connected Consumer werkt Gimv samen met een breed 
scala aan bedrijven: zowel jongere ‘digital native’-bedrijven als 
gevestigde waarden, zowel B2B als B2C, zowel productie als 
distributie. Daarbij richt het investeringsteam zich op bedrijven 
die niet alleen relevant zijn voor de consument, maar die ook 
flexibel inspelen op zijn razendsnel veranderende leefwereld.

Connected Consumer 

Binnen het platform Health & Care investeert Gimv in 
baanbrekende biotechnologie, innovatieve medische 
technologie en toonaangevende servicebedrijven in de 
gezondheids- en zorgsector.

Onze bevolking vergrijst. Mensen leven langer maar we zien 
meer chronisch zieken. De overheid moet de uitdagingen in de 
sector te lijf gaan met een krimpend budget. Technologische 
innovaties kennen, net als de wetenschappelijke vooruitgang, 
gelukkig een extreem hoog tempo. Nieuwe diagnoses en 
behandelingen worden mogelijk, de beschikbare middelen 
kunnen efficiënter ingezet worden om nog meer resultaten te 
boeken.

Health & Care 

241
IN PORTEFEUILLE

19
PORTFOLIOBEDRIJVEN

MILJOEN
EUR

166
IN PORTEFEUILLE

14
PORTFOLIOBEDRIJVEN

MILJOEN
EUR

Vier toekomstgerichte investeringsplatformen

Investeringsfocus

GEZONDE LEVENSSTIJL  
KWALITATIEF LEVEN
INTEGRATIE VAN WERK EN PRIVÉ

Investeringsfocus

BIOTECH  
MEDTECH
HEALTH & CARE DIENSTEN
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Het Smart Industries-platform overkoepelt bedrijven die 
dankzij innovatie en intelligente technologieën uitblinken in 
hun sector.

Ze werken in een omgeving die razendsnel evolueert en die 
van nature globaal georiënteerd is. De bedrijven zetten bijna 
per definitie fors in op de export van hun producten en diensten. 
Technologie is een drijvende factor om schaalbaarheid te 
realiseren, om een nog betere klantenervaring te bereiken of 
om onderscheidend te zijn tegenover de internationale  
concurrentie.
Portfoliobedrijven binnen het platform Smart Industries zijn 
misschien niet altijd gekend bij het grote publiek, ze zijn alvast 
wel toonaangevend in hun sector. Ze combineren een unieke 
wendbaarheid met een vooruitstrevende positie in hun markt. 
Denk maar aan innovatieve ondernemingen zoals Cegeka, 
Summa, One of A Kind Technologies, Alro Group of AME.

Smart Industries
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IN PORTEFEUILLE

11
PORTFOLIOBEDRIJVEN

MILJOEN
EUR

Sustainable Cities

Het platform Sustainable Cities investeert in bedrijven met 
een duurzame impact op de samenleving.

Er komen heel wat uitdagingen op ons af, die allemaal neer-
komen op het zo efficiënt mogelijk omspringen met de 
beschikbare middelen: een doordacht energieverbruik, een 
vlotte organisatie van logistiek en mobiliteit, het gebruik van 
slimme materialen…
Het Sustainable Cities-team bouwt mee aan bedrijven die met 
hun duurzame producten en industriële diensten oplossingen 
uitwerken voor die uitdagingen.

286
IN PORTEFEUILLE

9
PORTFOLIOBEDRIJVEN

MILJOEN
EUR

Investeringsfocus

ICT
ENGINEERED PRODUCTS
ADVANCED MANUFACTURING

Investeringsfocus

BOUW & MATERIALEN
ENERGIE & MILIEU
TRANSPORT, LOGISTIEK & MOBILITEIT
INDUSTRIËLE DIENSTEN
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“ Wendbaarheid, creativiteit, 
aanpassingsvermogen en 
digitale excellentie zijn meer 
dan ooit cruciaal voor  
bedrijven die succesvol 
willen zijn in het Connected 
Consumer-platform”

“ Software is key, geïntegreerde 
connectiviteit rukt op, 
robotisering wordt standaard 
voor productie en tegelijk 
blijft de menselijke creatieve 
tussenkomst onmisbaar voor 
het bedenken, ontwikkelen en 
op maat afwerken van dit alles”

gimv.com/connectedconsumer gimv.com/healthcare

gimv.com/sustainablecitiesgimv.com/smartindustries

Volg ons

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

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

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

Duitsland
Gimv
Promenadeplatz 12  
80333 München
Tel +49 89 44 23 275 00
info@gimv.de

www.gimv.com

“ Onze zorgpijler hanteert een  
strategische focus op de 
kwaliteit van de gezondheids- 
zorg. Daarbij kan digitale 
technologie een verbindende 
rol spelen tussen preventieve 
en curatieve zorg”

“ Slimme producten en  
industriële diensten maken  
een duur  zaam gebruik  
van de beschikbare  
middelen mogelijk”

https://twitter.com/gimv
https://www.youtube.com/user/gimvcorporate/
https://www.linkedin.com/company/gimv/

