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Geconsolideerd (in 000 EUR, tenzij anders vermeld) 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017

Eigen vermogen 1.274.280 1.104.924 1.321.252 1.274.252 1.233.177
Portefeuille 1.232.929 1.016.984 1.081.926 960.369 963.585
Liquide middelen 517.480 368.041 276.699 380.452 313.906
Portefeuilleresultaat 274.815 -111.959 155.259 150.400 169.007
Rendement op portefeuille1 27,0% -10,3% 16,2% 15,6% 18,8%
Nettoresultaat 205.724 -151.573 112.079 107.064 131.853
Totaal brutodividend 63.567 63.567 63.567 63.567 63.567
Investeringen (eigen balans) 211.129 204.885 222.208 246.209 179.628
Desinvesteringen (eigen balans) 265.510 179.404 196.205 371.145 394.346
Aantal medewerkers 89 91 91 92 93

Per aandeel (in EUR)
Eigen vermogen 49,0 43,5 52 50,1 48,5
Nettoresultaat 7,96 -5,96 4,41 4,21 5,19
Brutodividend 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1 Meerwaarden op realisaties + niet-gerealiseerde opbrengsten op financiële vaste activa + dividenden + interesten / portefeuille bij aanvang van het boekjaar



Investeringen  Desinvesteringen

Ruim 40 jaar al investeert Gimv in innovatie en ondernemerschap. 
Onze flexibele aanpak is gebaseerd op een solide balans en 
geduldig kapitaal, met een blik op de lange termijn. Onze 
toegewijde teams van experts werken samen met de gedreven 
teams van onze groeibedrijven aan oplossingen voor de 
samenleving van morgen. 

De meer dan vijftig bedrijven waarin Gimv vandaag participeert, 
zijn actief in uiteenlopende sectoren. Onze vier investerings-
platformen - 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

Persistence & Performance

“ Als investeringsmaatschappij 
streven we duurzame strategische 
meerwaarde na die inhaakt op de grote 
economische en maatschappelijke 
uitdagingen. Dat doen we samen met 
onze portfoliobedrijven” 
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Waardecreatie met focus op vier investeringsplatformen

Samenstelling investeringsportefeuille 
(aantal portfoliobedrijven / mio EUR in portefeuille per platform)

Sustainable
Cities

Smart
Industries

Health &
Care

Consumer

344297 227

23 158 11

MIO EUR IN PORTEFEUILLE

232



4Overzicht 2020-2021

(gebaseerd op boekwaarde dd 31-03-2021)

De 20 grootste participaties

Europese ICT–dienstverlener B Smart Industries

communication that matters

Hoogtechnologische en kwalitatieve communicatiesystemen B Smart Industries

Biergroep NL Consumer

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

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

Subtotaal 5 grootste investeringen 305 miljoen EUR

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

Uitrusting en oplossingen van het drinkwaternetwerk FR Sustainable Cities

Online onderwijsplatform D Consumer

Producent van snijmachines voor de grafische sector B Smart Industries

Brandwerende en brandvertra gende producten en diensten B Sustainable Cities

Subtotaal 10 grootste investeringen 485 miljoen EUR

Ontwikkelt en levert kaasspeciali teiten voor de voedingsindustrie FR Consumer

Kabel- en leidingnetwerken voor energie en water NL Sustainable Cities

 
Köberl Facility management en bouwtechnische installatiediensten D Sustainable Cities

Groep van medische laboratoria FR Health & Care

Verkeersveiligheidsuitrusting D Sustainable Cities

Subtotaal 15 grootste investeringen 617 miljoen EUR

Industrieel coaten van auto- en vrachtwagenonderdelen B Smart Industries

Leverancier van gespecialiseerde geneesmiddelen NL Health & Care

Meter-to-billing en softwareoplossingen voor nutsbedrijven B Sustainable Cities

Ontwikkelaar en producent van slimme elektronica NL Smart Industries

Ontwikkeling van transkatheter aortakleppen D Health & Care

Totaal 20 grootste investeringen 733 miljoen EUR
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Gimv is een actieve en betrokken aandeelhouder. In vier 
strategische investeringsplatformen - Consumer, Health & 
Care, Smart Industries en Sustainable Cities - bundelen we 
de krachten met bedrijven met een sterk groeipotentieel. Als 
investeringsmaatschappij gaan we samen met ondernemers 
aan het werk om hun bedrijf te laten groeien. We willen toege-
voegde waarde leveren door innovatie, internationalisering, 
digitalisering en duurzaamheid. De managementteams van 
onze portfolio bedrijven kunnen rekenen op onze uitgebrei-
de operationele en financiële expertise. Ze kunnen hun eigen 
ecosysteem uitbreiden met het wijdvertakte internationale 
netwerk dat we bij Gimv over lange tijd hebben opgebouwd. 
Onze multidisciplinaire en internationale teams vullen de diep-
gaande sectorkennis van de ondernemer graag aan met extra 
inzichten, met marktopportuniteiten en ervaring uit andere  
portfoliobedrijven. Ons gespecialiseerd partnership met onder-
nemers is de sleutel om tot duurzame waardecreatie te komen.  

Investeringscriteria

 � ambitieuze en innovatieve bedrijven met een sterk groei-
potentieel

 � kleine tot middelgrote bedrijven met een kapitaalbehoefte 
van 5 tot 75 miljoen EUR

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

 � bedrijven met een sterk management, een heldere bedrijfs-
visie en een strategie gebaseerd op maatschappelijke meer-
waarde en duurzame waardecreatie.

 
Investeringsaanpak doordrongen van ESG

Gimv’s platformorganisatie en investeringsstrategie vindt 
naadloos aansluiting bij het referentiekader van de UN  
‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). De bedrijven waar-
in we vandaag participeren, bieden antwoorden op de maat-
schappelijke vraagstukken van morgen: duurzaamheid, 
vergrijzing, gezondheidszorg, verstedelijking, globalisering, 
ecologische voeding, hernieuwbare energie en meer. Als duur-
zame investeerder wil Gimv op verschillende vlakken een posi-
tieve impact hebben op de bedrijven waarin het investeert.  
 

Flexibele partner met solide balans

Gimv investeert rechtstreeks in ondernemingen, hoofdzakelijk 
met eigen middelen op de balans. Als evergreen-partner kan 
Gimv zich - dankzij die solide balans en de permanente toegang 
tot kapitaal op de lange termijn  flexibel opstellen. Deze flexi-
biliteit vertaalt zich ook in een brede waaier  
aan investeringsstructuren (buy-out, groeikapitaal of venture 
capital voor de life-sciences-sector), zowel via meerderheids- 
als minder heidsparticipaties. Zo kunnen we inspelen op de 
specifieke noden van elk portfoliobedrijf.

Een actieve aandeelhouder met een internationale focus  
en een bewezen trackrecord

Sales  
acceleration

door uitbreiding van  
het verkoopnetwerk of 
aanboren van nieuwe 
marktsegmenten

Buy-and-build  

of groei door overnames

Operationele 
excellentie

mee vormgeven, aan gepast 
aan het groeiproces van 
de betrokken onderneming 
(rapportering, organisatie-
structuur …)

Strategisch 
positioneren

van de onderneming in 
het licht van een volgende 
groeifase

Product innovatie tot  
go-to-market

door nieuwe producten 
of businessmodellen te 
ontwikkelen en op de markt 
te brengen

Globale  
verankering

waarbij bedrijven uitgroeien 
van lokale kampioenen naar  
toonaangevende 
wereldspelers

Zes hefbomen voor waardecreatie



Het Consumer-platform focust op bedrijven die inspelen op de 
noden en voorkeuren van consumenten die bewust kiezen voor 
een actieve, gezonde en ecologisch verantwoorde levensstijl. 

Consumptiegoederen en -diensten vormen een divers 
eco systeem, en worden vertegenwoordigd door miljoenen 
bedrijven in heel Europa. Van kleine KMO’s tot multinationals. 
Vrijwel allemaal spelen ze in op consumententrends zoals 
gezondheid en welzijn, duurzaamheid, verwennerij, digitalise-
ring ... 

Binnen Consumer werkt Gimv samen met een breed scala aan 
bedrijven: zowel jongere ‘digital native’-bedrijven als geves-
tigde waarden, zowel B2B als B2C, zowel productie als distri-
butie. Daarbij wil het team een vertrouwde sparringpartner 
zijn voor ondernemers die het volgende hoofdstuk van hun 
bedrijfsverhaal willen schrijven. Complementair aan de diep-
gaande sectorkennis van de ondernemer zijn we gedreven om 
uitdagingen om te zetten in opportuniteiten. Met sectorkennis 
en veel ervaring uit andere groeibedrijven, met vooral frisse 
perspectieven en een open blik. Duurzame groei en waarde-
creatie nastreven door innovatie, internationalisering, digitali-
sering en duurzaamheid.

Vanuit Health & Care investeert Gimv in baanbrekende biotech-
nologie, innovatieve medische technologie en toonaangevende 
servicebedrijven in de gezondheids- en zorgsector.

Naar aanleiding van Covid-19 bleek een goed werkende 
gezondheidszorg nogmaals van onmetelijk belang. De druk op 
ziekenhuizen en het medisch personeel was groot en kwam 
bovenop alle andere uitdagingen die we op het vlak van 
gezondheid in de samenleving zien. Onze bevolking vergrijst. 
Mensen leven langer en meer chronisch zieken moeten gehol-
pen worden. De overheid moet de uitdagingen in de gezond-
heids- en zorgsector counteren met een budget dat - dit jaar 
meer dan ooit - onder druk komt te staan. Technologische 
innovaties en wetenschappelijke vooruitgang kennen gelukkig 
hun voortgang. Nieuwe vaccins, diagnoses en behandelingen 
worden mogelijk en de beschikbare middelen worden zo effi
ciënt mogelijk ingezet om resultaat te boeken.

De investeringsmogelijkheden in de sector zijn groot. Het erva-
ren team uit het Health & Care-platform is sinds lang vertrouwd 
met de volledige levenscyclus van een onderneming en inves-
teert doorheen de volledige waardeketen. Als een van de meest 
actieve Europese investeerders in de zorgsector heeft Gimv de 
ambitie om een positieve bijdrage te leveren aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties op het 
gebied van gezondheid en welzijn.
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Investeringsfocus

GEZONDHEIDSZORG  
LIFE SCIENCES

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals

15
PORTFOLIO 
BEDRIJVEN

Consumer 

Vier toekomstgerichte investeringsplatformen

Investeringsfocus

FOOD & BEVERAGE 
PET FOOD & CARE
HOME & FAMILY 

Health & Care 
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Het Smart Industries-platform overkoepelt bedrijven die 
dankzij innovatieve techniek en intelligente technologieën 
uitblinken in hun sector.

Onze economische samenleving evolueert razendsnel. Vrijwel  
alle bedrijven - actief in uiteenlopende bedrijfstakken - 
worden geconfronteerd met die continue verandering en een 
meer mondiale bedrijfsomgeving. Bedrijven zetten bijna per  
definitie fors in op de export van hun producten en diensten. 
Technologische innovatie is vaak een drijvende factor om die 
schaalbaarheid te realiseren, om producten en diensten naar 
een hoger niveau te tillen, processen efficiënter te maken en  
de go-to-market te verbeteren. De - sterk versnellende -  
digitalisering schept bovendien opportuniteiten voor efficiëntie
winst en procesverbeteringen. En ten slotte kan technologie 
zorgen voor een nog betere klantenervaring en een onder-
scheidende positie tegenover de internationale concurrentie.

Het Smart Industries-team werkt samen met bedrijven die op 
dit alles inspelen, om hen te laten evolueren tot internationale 
leiders in hun sector.

Smart Industries

Het Sustainable Cities-team bouwt mee aan bedrijven die 
met hun producten en industriële diensten oplossingen 
uitwerken voor uitdagingen op het vlak van duurzaamheid, 
efficiëntie en serviceverlening. Denk aan een doordacht 
energie gebruik, een vlotte organisatie van logistiek en  
mobiliteit of het gebruik van slimme materialen onder meer 
in de bouwsector. 

Het zijn complexe vraagstukken waarop de portfoliobedrijven 
inspelen en antwoorden bieden, zowel B2C als B2B, zowel 
op het niveau van productinnovatie als op het vlak van opti-
malisatie van service en processen. Binnen ondernemingen 
bijvoorbeeld worden processen complexer en specifieker, 
precies om te kunnen beantwoorden aan de duurzaamheids- 
of efficiëntievraag. Zij outsourcen daarom vaak een deel van 
hun activiteiten naar B2B service companies, die optreden 
als externe industriële dienstverleners. Dergelijke achterlig-
gende processen blijven vaak onzichtbaar voor de man in de 
straat, maar hebben een grote impact in het samenspel van 
duurzaamheids elementen voor ons dagelijks leven. Gimv zet 
zijn schouders onder beloftevolle groeiers die hierop inspelen.
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Investeringsfocus

ICT
ENGINEERED PRODUCTS
ADVANCED MANUFACTURING

Investeringsfocus

BOUW & MATERIALEN
ENERGIE & MILIEU
TRANSPORT, LOGISTIEK & MOBILITEIT
INDUSTRIËLE DIENSTEN

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Bijdrage aan de Sustainable Development Goals

232
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8
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BEDRIJVEN

Sustainable Cities



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 

Kwalitatief digitaal onderwijs 
toegankelijk maken voor 
iedereen

gimv.com/consumer gimv.com/healthcare

Referentienetwerk van  
medische laboratoria 
uitbouwen in het  
noordwesten van Frankrijk

Communicatieplatformen 
houden de economie 
draaiende

communication that matters

gimv.com/smartindustries

Bijdragen aan  
de energietransitie
naar een data-gedreven, 
duurzame samenleving

gimv.com/sustainablecities

Volg onswww.gimv.com

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

