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Antwerpen, 16 februari 2022, 7u30 

Gimv kondigt inkoop eigen aandelen aan in het kader van een 

aandelenaankoopplan voor het personeel 

De Raad van Bestuur van Gimv heeft beslist om, in toepassing van Art. 7:215, §1, al. 3 van het Wetboek 

van Vennootschappen, een inkoopprogramma van eigen aandelen te starten voor 32,000 aandelen in 

het kader van een aandelenaankoopplan voor de personeelsleden van Gimv. Gimv zal de inkoop starten 

op 16 februari 2022, het inkoopprogramma loopt tot het beoogde volume is aangekocht, met 18 maart 

2022 als uiterste einddatum.  

 

Het inkoopprogramma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de van toepassing zijnde 

regelgeving. Gimv zal met dit doel een onafhankelijke broker mandateren om het programma uit te 

voeren door middel van open markt inkoop op Euronext Brussel. De ingekochte aandelen zullen worden 

aangehouden als eigen aandelen tot ze zijn overgedragen aan het personeel.  

 

Gimv zal de markt - in lijn met de van toepassing zijnde regelgeving - informeren over de vooruitgang 

van het programma. Gimv heeft per vandaag 16 708 eigen aandelen in bezit. 

 

OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Met ruim 40 jaar ervaring in private equity, heeft 

Gimv vandaag 2 miljard EUR onder beheer, met een portefeuille van ongeveer 55 bedrijven die samen een omzet van  

2,8 miljard EUR realiseren en 15 000 professionals tewerkstellen. 

 

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met 

een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Consumer, 

Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de thuismarkten 

van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.  

 

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 
 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 
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