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Verslag van de raad van bestuurvan 15juni 2021 overeenkomstig artikel 7:197 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de inbreng in natura in het
kadervan een keuzedividend

Inleidinci
De raad van bestuur van Gimv nv (de Vennootschap') heeft beslist om aan de algemene
vergadering van aandeelhouders een resultaatverdeling voor te stellen waarbij een brutodividend per aandeel van 2,50 EUR wordt toegekend. Dit impliceert een netto-dividend per
aandeel van 1,75 EUR na roerende voorheffing van 30%.
Onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de voorgestelde resultaatsverdeling
door de' algemene vergadering, wenst de raad van bestuur aan de aandeelhouders de
mogelijkheid te bieden om, in plaats van het dividend te ontvangen in cash, hun
schuldvordering die ontstaat ten gevolge van de.beslissing tot dividenduitkering in te brengen
in het kapjtaai van de Vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen van de Vennootschap
(zonder recht op verminderde roerende voorheffing).
Dit bjjzonder verslag wordt opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (het 'WW') en heeft betrekking op de verhoging van het
kapitaal van de Vennootschap (in het kader van het toegestaan kapitaal) door middel van een
inbreng in natura van de netto-dividendvorderingen.
De commissaris van de Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 7:197 WW een verslag
opgesteld over de inbreng in natura, dat is aangehecht ais Bijlacie bij dit verslag.
Algemene beschrijvinq van deverrichting
Onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de algemene vergadering van
de voorgestelde resultaatsverdeling, wenst de raad van bestuur het dividend van het boekjaar
dat is afgesloten op 31 maart 2021 een optionee! karakter te geven en de aandeelhouder een
keuzemogelij'kheid te bieden:

• dfwel brengt hij zijn netto-dividendvordering op de Vennootschap in en krijgt hij in ruil
nieuwe aandelen,

• ofwel neemt hij het dividend in cash op;
• ofwel een combinatie van beide voormelde mogelijkheden.
Aandeelhouders die gedurende de keuzeperiode geen keuze hebben meegedeeld op de door
de Vennootschap bepaalde wijze, zullen het dividend in cash ontvangen.

Aandeelhouders die hun dividendrechten (geheel ofgedeelteiijk) wensen in te brengen in het
kapitaal van de Vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen, zullen dividendrechten

dienen in te brengen voor een bedrag dat gelijk is aan de (hierna beschreven) uitgifteprijs (of
•een veelvoud daarvan).

Aandeelhouders die niet beschikken over een voldoende aantal dividendrechten otn op een
nieuw aandeel van de Vennootschap in te schrijven, zullen hun dividendrechten in geld

uitbetaald krijgen.
Met dividendrecht zai niet afzonderlijk warden genoteerd en verhandeld op de beurs. Met is dus
vanaf de datum ex-dividend niet mogeiijk om bijkomende dividendrechten te verwerven via de
beurs,' Met is evenmin mogelijk om de inbreng van dividendrechten te ven/ullen door een
inbreng in geld.
Indien aandeelhouders agndelen bezitten zowe! in gedematerialiseerde vorm a[s op naam, dan
kunnen de dividendrechten verbonden aan aandelen van verschillende vormen niet warden
gecombineerd om een nieuw aandeel te verwerven. Het is wel mogelijk om aandelen
voorafgaand te laten omzetten in een andere vorm,

Uitgifteprijs
De uitgifteprijs van het nieuwe aandeel zal gelijk zijn aan het aantal dividendrechten, dat
vermenigvuldigd met het netto-dividend van 1,75 EUR peraandeel, resulteert in een uitgifteprijs
die zo dicht mogelijk een discount van tien pro.cent (10%) benadert ten opzichte van het volume
gewogen gemiddelde van de siotkoersen op Euronext Brussei ("VWAP") gedurende de periode
van 1 juni tot en met 29 Juni 2021, verminderd met het bedrag van het bruto-dividend ten
bedrage van 2,50 EUR (de "Referentiekoers").
Het aantal dividendrechten dat dient te warden ingebracht in mil voor een nieuw uit te geven
aandeel op basis van de bovenstaande berekening en de daaruit voortvloeiende uitgifteprijs,
resulteren bij een volledige opname in aandelen in het hiema vermelde maximum aantal nieuw
uit te geven aandelen en maximum nieuw totaal aantal aandelen. In de laatste kolom wordt de
dilutje weergegeven door dat maximum aantal nieuwe aandelen af te zetten ten opzichte van
het nieuwe maximum totaal aantal aandelen:

Uitgifteprijs

Max nieuw aantal
aandelen

24
25
26
27

42,00 €

27132431
27089019
27048946
27 011 842

4,00%

47,25 €

1 085 297
1 041 885
1 001 812
964 708

28

49,00 €

930 254

26 977 388

3,45%

Dividendrechten

43,75 €
45,50 €

Maximum totaa)
aantal aandeien

Procentuele verhouding
maximum nieuw aantal
aandelen

3,85%
3,70%

3,57%

Bi] wijze van voorbeeld; indien de VWAP 52,5 EUR bedraagt, dan bedraagt de Referentiekoers
50 EUR (na aftrek van het bruto-dividend van 2,50 EUR), wat verminderd met een discount van
10% zou neerkomen op een uitgifteprijs van om en bij de 45 EUR. Door de inbreng van 26

coupons wordt die discount van 10% het dichtst benaderd, met name 26 x 1,75 EUR is gelijk
aan 45,50 EUR, wat neerkomt op een discount van 9%.
Indien de slotkoers op 29]uni 2021 substantieel zou afwijken van de Referentiekoers (waardoor
de discount ongepast hoog of laag zou worden) behoudt de raad van bestuur zich het recht
voor om het aanta! dividendrechten vast te stellen dat dient te warden ingebracht in ruil voor
een njeuw uitte geven aandeel.
De aandeelhouder die zijn dividendrechten niet inbrengt in ruil voor nieuwe aandelen, zal
potentieel een verwatering ondergaan van de financiele rechten (o.a. dividendrechten en
deelname in het liquidatiesaldo) en lidmaatschapsrechten (o.a. stemrechten en
voorkeurrechten) verbonden aan zijn participatie. •

Kapitaaiverhoaina
Overeenkomstig artiRel 9 van de statuten van de Vennootschap heeft de raad van bestuur de
bevoegdheid, gedurende vijfjaar na de bekendmaking van de statutenwij'ziging beslist door de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 24 juni 2020, om het

maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag dat maximum gelijk kan zijn aan het
kapitaal voor kapitaalverhogingen met toepassing van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders.
De raad van bestuur maakte in julj 2020 voor het eerst gebruik van deze machtiging inzake
toegestaan kapitaal in het kader van het keuzedividend dat door de gewone algemene

vergadering van 24 juni 2020 werd goedgekeurd. Daarbij werd het kapitaal verhoogd met EUR
5.889.797,58 door uitglfte van 620.462 nieuwe aandeien met een uitgifteprijs van EUR 45,50
per aandeel. Het verschil tussen de fractiewaarde en de uitgifteprijs, met name
EUR 22.341.223,42, werd geboekt als uitgiftepremie.
In het kader van dit toegestaan kapitaal wenst de raad van bestuur opnieuw over te gaan tot
een kapitaalverhoging door inbreng in natura van de dividendvorderingen van de
aandeelhouders die dlvidendrechten inbrengen in mil voor nieuwe aandelen onder voorbehoud
van goedkeuring van de resuitaatsbestemming en het dividendbedrag door de aigemene
vergadering.

De keuzeperiode zal beginnen op woensdag 7 juli 2021 en zal eindigen op dinsdag 27 juli 2021
om 16u00. Op dinsdag 3 augustus 2021 zal deverwezenlijking van de kapitaalverhoging en de
uitgifte van de nieuwe aandelen warden vastgesteld voor notaris. De Vennootschap zal het
nodige doen voor de indiening van de aanvraag tot bijkomende notering van de aandelen die
door dit keuzedjvjdend zullen ontstaan. Naar verwachting zullen de nieuwe aandelen kunnen
warden verhandeld op Euronext Brussel aansluitend op de uitgifte van de nieuwe aandelen op
of rond woensdag 4 augustus 2021.
Voor de aandeelhouders die vrijstelling van roerende voorheffing genieten, zal de inbreng van
de dividendvordering, net zoals voor de aandeelhouders die dergelijke vrijstelling niet genieten,
gelijk zijn aan het bedrag van het netto-dividend, met name 1,75 EUR per aandeel. Het saldo
zal warden uitbetaald in cash.
Met aantal nieuw uit te geven aandelen kan nog niet warden vastgesteld op datum van
onderhavig verslag aangezien nog niet bekend is hoeveel aandeelhouders zullen beslissen om
hun dividendrechten in te brengen. In functie hier^an zal het maximum aantal nieuwe aandelen
warden vastgesteld evenais het maximale bedrag van de kapitaalverhoging, dat gelijk zal zijn
aan het maximum aantal nieuwe aandelen, vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de
bestaande aandelen (met name 9,4926 EUR per aandeel). Met verschil tussen de
fractiewaarde en de uitgifteprijs zal warden geboekt als uitgiftepremie op een onbeschikbare
reserve die, zoals het kapitaal, de waarborg zal uitmaken van derden en niet Ran warden
verminderd of opgeheven tenzij door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend
volgens de voorwaarden gesteld voor een statutenwijzjging.
De aandelen zullen van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen, zullen niet genieten van
enig recht op verminderde voorheffing en zullen delen in het resultaat vanaf 1 apri) 2021.
Beland van de inbrenc]_)n_natura en de voorciestelde kapitaalverhoflina voor de
Vennootschap
De inbreng in natura van dividendvorderingen in de context van het keuzedividend en de
kapitaalverhoging die daarvan het gevolg is, verbetert het eigen vermogen van de
Vennootschap.
In de mate dat aandeelhouders hun dividendvorderingen inbrengen tegen uitgifte van nieuwe
aandelen, leidt de toepassing van het keuzedividend tot een vermindering van de cash-out naar
aantejcfing van de resultaatsbestemming. De niet in contanten uitgekeerde middeien zullen

door Gimv warden aangewend ter financiering van de groei van de Vennootschap en de
verdere uitbouw van zijn portefeuille.
Tenslotte warden aldus de banden tussen de Vennootschap en haar aandeelhouders versterkt.
Door te opteren voor het keuzedividend,. betuigt de aandeelhouder niet enkel zijn steun aan de
toekomstplannen van de Vennootschap, maar kan hij tevens zijn aandelenpositie verhogen
tegen een voordelige prijs (ten opzichte van de gemiddelde beurskoers van de Referteperiode)
en djt zonder transactiekosten.
Waarderinfl van de inbrenci in natura
Zoals hierboven is toegelicht, bestaan de inbrengen waarvan sprake uit de inbreng van
dividendvorderingen van aandeelhouders verbonden aan het aandeel Gimv NV. Met bedrag

van elke ingebrachte vordering is beperkt tot 1,75 EUR per ingebracht dividendrecht. Daar het
hier om vorderingen gaat die een netto-dividend vertegenwoordigen over het boekjaar
afgesloten op 31 maart 2021, is de in aanmerking te nemen waarde, overeenkomstig de.
algemeen aanvaarde waarderingsmethodes, gelij'k aan het nominale bedrag van de vordering,
met name 1,75 EUR. Deze waarderingsmethode wordt als adequaat beschouwd in het geval
van een keuzedividend.
Dit verslag client te warden samen gelezen met het verslag van de commissaris
overeenkomstig artike! 7:197 WW.- De raad van bestuurwijktnietafvan de conclusiesvan het
verslag van de commissaris terzake.
1 nformatiememora n d u m
In beginsel dient in het kader van een openbare aanbieding van aandelen op het Belgische
grondgebied, en voor de toelating van deze aandelen tot de verhandeling op een Belgische
gereglementeerde markt, een prospectus te warden gepubliceerd, met toepassing van de

Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017
betreffende het prospectus dat moet warden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek
warden aangeboden of tot de handel op de gereglementeerde markt warden toegelaten en tot

intrekking van Richtlijn 2003/71/EG ("Prospectusverordening") en de wet van 11 juli 2018
betreffende de beleggingsinstrumenten, aanbieding aan het publiek en de toelating tot
verhandeling op de gereglementeerde markt (de "Prospectuswet"). Hierop bestaat echter een
uitzondering in het kader van het keuzedividend. Met toepassing van artikel 1 punt 4 (h) en
artikel 1.5 (g) van de Prospectusverordening, zal op de eerste dag van de keuzeperiode door
de Vennootschap een document beschikbaar warden gesteld voor het publiek, dat informatie
bevat over het aantal en de aard van de aandelen en de redenen voor en de modaliteiten van
de aanbieding en de toeiating tot de verhandeling (het "Informatiememorandum").
Opschortinn of annulerina van de verrichtinci
De raad van bestuur behoudt zich het recht voor om de vemchting op te schorten of te
annuleren indien (i) tussen de datum van de huidige beslissing van de raad van bestuur en de
startdatum van de keuzeperiode de koers van het aandee] op Euronext Brussel aanzienlijk

stijgt of daalt ten opzichte van de hoger vastgestelde uitgifteprijs, of (ii) op enig tijdstip voor
afsluiting van de keuzeperiode zich een gebeurtenig-^/oordoet van economische, politieke,
militaire, monetaire of maatschappelijke aard ^d^ kapitaalmarkten gevoelig verstoort of kan
verstoren.

Antwerpen, /lf5]uni2021
NamensdefRaad.

&^i Dej^ncl^heere
ideleg^erd/bestuurder

