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Kerncijfers

1,45
MILJARD EUR 

IN PORTEFEUILLE

59
PORTEFEUILLE  - 

BEDRIJVEN

19.000
PROFESSIONALS WERKZAAM 

IN PORTEFEUILLEBEDRIJVEN

3,1
MILJARD EUR OMZET 

PORTEFEUILLEBEDRIJVEN

Geconsolideerd (in 000 EUR) 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018

Eigen vermogen 1.413.034 1.274.280 1.104.924 1.321.252 1.274.252

Portefeuille 1.448.547 1.232.929 1.016.984 1.081.926 960.369

Liquide middelen 377.828 517.480 368.041 276.699 380.452

Portefeuilleresultaat 251.348 274.815 -111.959 155.259 150.400

Rendement op portefeuille1 20,4% 27,0% -10,3% 16,2% 15,6%

Nettoresultaat 174.285 205.724 -151.573 112.079 107.064

Totaal brutodividend 65.073 63.567 63.567 63.567 63.567

Investeringen (eigen balans) 193.830 211.129 204.885 222.208 246.209

Desinvesteringen (eigen balans) 218.920 265.510 179.404 196.205 371.145

Aantal medewerkers 90 89 91 91 92

Totaal aantal aandelen 26.654.508 26.047.134 25.426.672 25.426.672 25.426.672 

Per aandeel

Eigen vermogen 53,0 49,0 43,5 52,0 50,1

Nettoresultaat 6,59 7,96 -5,96 4,41 4,21

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



Waardecreatie met focus op vijf investeringsplatformen

321 mio

Sustainable Cities #10

110 mio

#11Life Sciences

359 mio

#13Healthcare

221 mio

#14Consumer

304 mio

Smart

Industries

#11

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 vijf investerings-

platformen – Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Indus-

tries en Sustainable Cities – zijn het toneel voor belangrijke voor-

uitgang en baanbrekende innovaties. Onze bedrijven bieden 

ant  woorden op de maatschappelijke vraagstukken van morgen: 

duurzaamheid, vergrijzing, gezondheidszorg, ver  stedelijking, 

globalisering, ecologische voeding, hernieuwbare energie, enz. 

Ze durven verder te kijken en leggen de lat hoog, het zijn bedrij-

ven die met hun producten en diensten hun sector willen trans-

formeren. Ze geloven dat een grote maatschappelijke impact 

hand in hand gaat met duurzame groei.

Actieve aandeelhouder

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

“ Als investeringsmaatschappij zijn  
wij meer dan een kapitaalverschaffer: 
we willen ook bewust een actieve 
aandeel houder zijn die onze  
portefeuille bedrijven bijstaat op  
de momenten die er echt toe doen.  
Naast een actieve rol als aandeel  - 
houder, nemen we ook onze 
verantwoordelijkheid als duurzame 
investeerder. Kortom, wij investeren  
in bedrijven die werken aan een  
betere economie én een duur zamere 
samenleving.”

Mio EUR in platformportefeuille, # aantal investeringen



Groei als basis voor sterke resultaten vanuit een solide marktpositie, een differentiërende strategie en implementatie

Innovatie als drijvende kracht voor ontwikkeling

Creatie van aantrekkelijke en kwalitatieve jobs

End-to-end digitalisering incorporeren in alle processen en activiteiten

Een overtuigde visie op een duurzame impact van hun activiteiten

Duurzame waardecreatie bij onze leidende bedrijven

Investeringscriteria 

 � ambitieuze en innovatieve bedrijven met een 

solide marktpositie en een sterk groeipotentieel

 � kleine tot middelgrote bedrijven met een kapitaal-

behoefte van 5 tot 75 miljoen EUR

 � bedrijven met hoofdzetel in de Benelux, Frankrijk 

of de DACH-landen

 � bedrijven met een sterk management en  

een heldere bedrijfsvisie op maatschappelijke 

meerwaarde

Investeringsfocus

Een ervaren en actieve aandeelhouder 

Gimv is een actieve, ervaren en betrokken aandeelhouder. In vijf 

strategische investeringsplatformen – Consumer, Healthcare, 

Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities – bunde-

len we de krachten met bedrijven die vanuit een differentië-

rende en solide marktpositie een sterk groeipotentieel bieden. 

Als investeringsmaatschappij gaan we als een ‘compagnon de 

route’ samen met ondernemers en hun teams aan het werk om 

hun bedrijf te laten groeien. We delen hun ambitie en staan 

ze bij in hun ontwikkeling tot leidende bedrijven: bedrijven 

die sterke resultaten neerzetten op basis van een duurzame 

groei en van een hoge en op innovatie gebaseerde kwaliteit 

van producten en diensten. We wensen al onze portefeuillebe-

drijven te doen uitgroeien tot top-werkgevers die aantrekkelijke 

jobs creëren met aandacht voor diversiteit en gelijke kansen. 

Een doorgedreven digitalisering en een bewuste visie op een 

duurzame impact van hun activiteiten moeten onze bedrijven 

onderscheiden van hun concurrenten. 

Sectorspecialisatie en een internationale focus

De teams van onze portefeuillebedrijven kunnen rekenen op 

onze uitgebreide operationele en financiële expertise. Ze 
kunnen hun eigen ecosysteem uitbreiden met het wijdvertakte 

internationale netwerk dat we bij Gimv over meer dan 40 jaar 

hebben opgebouwd. Onze multidisciplinaire en internationale 

teams vullen de diepgaande sectorkennis van de ondernemer 

graag aan met extra inzichten, met nieuwe markt opportuniteiten 

en met ervaring uit andere portefeuillebedrijven. Ons gespecia-

liseerd en betrokken partnership met ondernemers is de sleutel 

om tot duurzame waardecreatie te komen.

Flexibele partner met een solide balans

Gimv investeert rechtstreeks in ondernemingen, hoofdzake-

lijk 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 flexibiliteit vertaalt zich ook in een brede waaier van inves-

teringsstructuren (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 portefeuillebedrijf.



Gimv heeft een ESG rating bij Sustainalytics van 11,1. 

Deze rating staat voor een laag ESG-risico en een 

top-10-notering in het universum van de multi-sector 

holdings.

Duurzaamheid

Bedrijven toekomstbestendig maken door ervoor te zorgen dat 

ze verantwoord ondernemen en oplossingen aanreiken voor de 

economie en de maatschappij van vandaag en morgen, dat is 

de taak van Gimv als duurzame investeerder. Daarom heeft 

Gimv ESG (environment, social en governance) geïntegreerd 

in het investeringsproces, van de screening van investe-

ringsopportuniteiten tot de volledige houdperiode.

Gimv is een actieve investeerder, wat betekent dat ze via haar 

investeringsprofessionals bijna altijd vertegenwoordigd is in de 

raad van bestuur van de onderneming. Het is de ambitie en 

missie van Gimv om de managementteams van de portefeuille-

bedrijven uit te dagen en te ondersteunen op het vlak van ESG.

Gimv voert een proactieve, continue en data-geöriënteerde 

dialoog met de portefeuille over ESG. Dit moet de bedrijven 

ook toestaan om zelf hun ESG-maturiteit en -transparantie naar 

het volgende niveau te tillen.

De wereld veranderen doe je niet alleen. Daaom gaat Gimv in 

het kader van haar aanpak met betrekking tot duurzaamheid 

een aantal relevante partnerships aan. Als duurzame investeer-

der heeft Gimv in 2021 de ‘Principles of Responsible Invest-

ment’ of PRI onderschreven. In het kader van de ambities  

inzake Diversiteit, Equity en Inclusie (DEI) werd Gimv als een 

van de eerste Belgische private equity bedrijven partner van 

Level 20 die verschillende initiatieven neemt op dit vlak.

Ondernemingen in scope

Sector identificatie

 

Identificatie van materiële  
ESG-onderwerpen 

Vragenlijst om de maturiteit te  

beoordelen en de nodige  

ESG-gegevens te verzamelen

Geïnspireerd door internationaal 

erkende normen in afwachting 

van de ontwikkeling van een 

EU-standaard

ESG portfolio survey - proces ESG portfolio survey - thema's

 

Categorie Onderwerp

Milieu  � Milieubeleid en beheerssystemen

 � Energie

 � Water

 � Klimaatverandering

 � Afvalbeheer

 � Green IT

 � Impact en steden

 � Duurzaam inkopen

Maatschappij  � Samenstelling van het personeelsbestand

 � Gelijkheid op de werkplek

 � Opleiding van werknemers

 � Gezondheid en veiligheid

 � Welzijn op het werk

 � Kwaliteitsbeheer

 � Dierproeven

 � Filantropie

Governance  � Governance-organisatie (met inbegrip van 

genderdiversiteit op topniveau)

 � Bedrijfsethiek

 � Gegevensbescherming en IT-beveiliging



Vijf toekomstgerichte investeringsplatformen

Vanuit het platform investeert Gimv in kwalitatief hoogstaan-

de zorgverstrekkers en toonaangevende dienstverleners in de 

gezondheidssector.

Tijdens de Covid-19 pandemie bleek een goed werkend gezond-

heidssysteem nogmaals van cruciaal belang. Daarnaast zien we 

al langer tal van uitdagingen op het vlak van gezondheid in de 

samenleving. Onze bevolking vergrijst. Meer chronisch zieken 

moeten geholpen worden. De overheid moet deze uitdagingen 

aangaan met een budget dat – meer dan ooit – onder druk 

staat. Innovatie in de zorg kan een antwoord bieden, met meer 

aandacht voor preventie, mentaal welzijn, ambulante zorg, (medi-

Investeringsfocus

 � Gezondheidszorg

Healthcare 

sche) thuiszorg, jongeren- en ouderzorg, verder doorgedreven 

specialisaties in een veranderend ziekenhuislandschap. Dit alles 

in een context van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit.

Gimv speelt via haar brede en gediversifieerde Healthcare  
portefeuille al geruime tijd op deze verschillende trends in. Het 

ervaren Healthcare team investeert in mature zorgverstrekkers 

en gespecialiseerde leveranciers in de zorg. Als één van de 

meest actieve Europese investeerders in de zorgsector heeft 

Gimv de ambitie om een positieve bijdrage te blijven leveren aan 

de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde 

Naties op het gebied van gezondheid en welzijn.

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.

Als consument eten en drinken we, proberen we thuis een 

comfortabel leven te leiden, gaan we winkelen, sporten we of 

genieten we van andere vrijetijdsmomenten. Consumptiegoe-

deren vormen een divers ecosysteem met bedrijven actief over 

Investeringsfocus

 � Eten en drinken

 � Voedsel en verzorging voor 

huisdieren

 � Integratie van werk en privé

Consumer 

heel Europa, die inspelen op consumententrends zoals gezond-

heid en welzijn, duurzaamheid, gebruiksgemak, digitalisering, 

enz.

Binnen Consumer werkt Gimv samen met een breed scala aan 

bedrijven: zowel jongere ‘digital native’-bedrijven als gevestig-

de waarden, zowel B2B als B2C, zowel productie als distributie. 

Daarbij wil het team een vertrouwde sparringpartner zijn voor 

ambitieuze ondernemers, complementair en gedreven om 

ervaring uit andere groeibedrijven in te brengen. Om uitdagin-

gen om te zetten in opportuniteiten, met frisse perspectieven 

en open blik. Duurzame groei en waardecreatie nastreven door 

innovatie, internationalisering en digitalisering.

Het Life Sciences-platform richt zich op durfkapitaalinves-

teringen in R&D-gedreven bedrijven die innovatief onderzoek 

willen omzetten naar een positieve impact op de menselijke 

gezondheid.

Investeringsfocus

 � Ontwikkeling van geneesmiddelen;  

preklinisch en klinisch 

 � Opportuniteiten in andere life sciences-gebieden

Life Sciences  

14
PORTEFEUILLE- 

BEDRIJVEN

221
MILJOEN EUR 

IN PORTEFEUILLE

13
PORTEFEUILLE- 

BEDRIJVEN
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MILJOEN EUR 

IN PORTEFEUILLE

11
PORTEFEUILLE- 

BEDRIJVEN

110
MILJOEN EUR 

IN PORTEFEUILLE



Het Smart Industries-platform overkoepelt bedrijven die dank-

zij techniek en intelligente technologieën gecombineerd met  

innovatie uitblinken in hun sector.

Europese bedrijven zetten sinds meerdere jaren enorm in op 

verhoogde industrialisatie en digitalisatie. De verwevenheid 

tussen technologie en industrie heeft zich de afgelopen jaren 

versterkt. De bedrijven van Smart Industries zetten meer en meer 

Investeringsfocus

 � Digital

 � Digital Industrials

 � Industrial

11
PORTEFEUILLE- 

BEDRIJVEN

304
MILJOEN EUR 

IN PORTEFEUILLE

Smart Industries

in op het samensmelten van software met hardware. Om de klant 

ideaal te bedienen zijn nabijheid en interactie van groot belang. 

Deze twee factoren liggen dan ook aan de basis van het industri-

eel ondernemerschap in onze vier geografische gebieden.

Digitaal, gaande van software tot IT-diensten, en industrie zijn 

de natuurlijke vijvers waarin Smart Industries opereert en waarin 

onze portefeuillebedrijven zich onderscheiden. Vandaag versmel-

ten vele van onze bedrijven beide expertises om totaaloplossin-

gen aan te bieden. Vanuit Gimv stimuleren we deze innovaties en 

brengen we de noodzakelijke financiële ondersteuning en sector-
expertise om deze duurzame waardegroei verder te versnellen.

Het Sustainable Cities-platform bouwt aan bedrijven die met 

hun producten en industriële diensten oplossingen uitwerken 

voor de vele uitdagingen op het vlak van duurzaamheid en  

efficiëntie.

Denk aan een doordacht energiegebruik, een vlotte organisatie 

van logistiek of het gebruik van slimme materialen in de bouw-

sector. Stijgende grondstoffen- en energieprijzen dwingen 
iedereen tot maximale efficiëntie. Het behalen van de doelstel-
lingen van de Green Deal is dan ook een conditio sine qua non 

willen we onze planeet leefbaar houden. Dit vraagt een resolute 

keuze voor het uitdoven van fossiele brandstoffen en voor het 

Investeringsfocus

 � Bouw & Infrastructuur

 � Chemische nicheproducten & recycling

 � Energie & milieu

 � Logistiek, vervoer & mobiliteit

 � Professionele opleidingen

Sustainable Cities 10
PORTEFEUILLE- 

BEDRIJVEN

321
MILJOEN EUR 

IN PORTEFEUILLE

verhogen van efficiëntie op het vlak van energie en materialen. 
Tegelijk zien we dat bestaande infrastructuren (energie, water, 

verkeer, enz.) vaak aan een grondige opfrisbeurt toe zijn.

De ondernemingen in onze portefeuille werken aan oplossin-

gen voor deze vraagstukken: in de logistieke sector, Testing, 

Inspection & Certification (TIC), veiligheid, de watersector, 
installatietechnieken, verhuur van koeltoestellen, het aan - 

bieden in meter-to-billing services voor nutsbedrijven, enz. Met 

het Sustainable Cities-platform investeren wij ook in professio-

nele dienstverleners die andere ondernemingen bijstaan op 

het vlak van verandering en verdere professionalisering.

Life Sciences investeert voornamelijk in bedrijven in de pre - 

klinische en klinische fase van geneesmiddelenontwikkeling in 

heel Europa, en selectief in andere biowetenschappelijke gebie-

den zoals medtech, digitale gezondheid, industriële- en agrobio-

tech. Het team bouwt hiermee voort op een succesvolle track-

record van 40 jaar van Gimv als investeerder in life sciences,  

met talrijke succesverhalen zoals Ablynx, Breath Therapeutics, 

Covagen, Devgen, Prosensa en Prosonix.

Met sterke complementaire wetenschappelijke en zakelijke 

achtergronden ondersteunen we actief life sciences-bedrijven 

op hun traject van vroege preklinische proof-of-concept tot 

klinisch succes. Samen met gelijkgestemde ondernemers leggen 

we sterk de nadruk op het aanpakken van onvervulde klinische 

behoeften.



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

Duitsland
Gimv Germany Holding GmbH
Promenadeplatz 12, 80333 
München
Tel +49 89 44 23 27 50
info@gimv.de

Volg onswww.gimv.com

Gebaseerd op boekwaarde dd 31-03-2022

De 20 grootste participaties

Cegeka Onafhankelijke, Europese ICT–dienstverlener B Smart Industries

Televic Hoogtechnologische en kwalitatieve communicatiesystemen B Smart Industries

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

Biolam Groep van medische laboratoria FR Health & Care

Groupe Claire Uitrusting en oplossingen van het drinkwaternetwerk FR Sustainable Cities

Subtotaal 5 grootste investeringen 364 miljoen EUR

Baas-Verkley Kabel- en leidingnetwerken voor energie en water NL Sustainable Cities

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

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

United Dutch Breweries Onafhankelijke biergroep NL Consumer

Sofatutor Online onderwijsplatform D Consumer

Subtotaal 10 grootste investeringen 601 miljoen EUR

Köberl Facility management en bouw technische installatiediensten D Sustainable Cities

GPNZ Uitbouw van een groep van tandartspraktijken D Health & Care

France Thermes Thermale kuuroorden FR Health & Care

GSDI Adhesieve folietoepassingen FR Sustainable Cities

La Comtoise Ontwikkelt en levert kaasspecialiteiten voor de voedingsindustrie FR Consumer

Subtotaal 15 grootste investeringen 755 miljoen EUR

Wemas Verkeersveiligheidsuitrusting D Sustainable Cities

Alro Group Industrieel coaten van auto- en vrachtwagenonderdelen B Smart Industries

Eurocept Pharmaceuticals Leverancier van gespecialiseerde geneesmiddelen NL Health & Care

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

Joolz
Premium kinderwagens NL Consumer

Totaal 20 grootste investeringen 885 miljoen EUR

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

