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Antwerpen / 19 juli 2012 / 7:00 CET  
 
 

Business update 
Eerste 3 maanden van het boekjaar 2012/2013 
 

 

 
Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op 
kwartaalbasis een update te geven van haar activiteiten, zonder een volledig resultaat te 
publiceren. 
 
De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2012 tot 30 juni 2012. 
Alle cijfers verwijzen naar de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers). 
 
 

Commentaar  

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “In 

het afgelopen kwartaal hield het operationele resultaat bij onze participaties al bij al stand alhoewel  

de macro-economische omgeving weinig dragend was. De internationale financiële markten bleven 

echter zeer onstabiel, wat de waardering van de portefeuille negatief beïnvloed heeft. Ondanks 

deze minder gunstige context slaagde Gimv er de afgelopen maanden in om een aantal 

participaties (zoals Accent Jobs en OGD) met succes te verkopen, die uiteindelijk pas begin juli 

finaal werden afgehandeld.” 

 

Kernpunten  

Eigen vermogen 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2012: 917,8 miljoen EUR (of 39,60 

EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat zal worden uitbetaald op 3 augustus 2012 

(56,8 miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 1.011,3 miljoen EUR (of 43,63 EUR per 

aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2012. 

Balans (per 30/06/2012) 

 Balanstotaal: 1.018,1 miljoen EUR  

 Financiële activa: 825,5 miljoen EUR  
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Investeringen 

 Totale investeringen (op balans): 29,1 miljoen EUR. Bijkomende investeringen door derden in 

de fondsen beheerd door Gimv: 21,4 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-

investeringsfondsen): 50,5 miljoen EUR. 

 Van de investeringen ging 60% (17,4 miljoen EUR) in Buyouts & Growth en 40% (11,6 miljoen 

EUR) in Venture Capital. 

 De regionale spreiding van de investeringen was als volgt: 51% (14,7 miljoen EUR) in België, 

7% (2,0 miljoen EUR) in Nederland, 5% (1,6 miljoen EUR) in Frankrijk, 8% (2,4 miljoen EUR) in 

Duitsland, 23% (6,7 miljoen EUR) in de rest van Europa, 6% (1,6 miljoen EUR) in de Verenigde 

Staten en de rest van de wereld. 

 31% (9,0 miljoen EUR) in nieuwe directe investeringen, 56% (16,4 miljoen EUR) in directe 

opvolgingsinvesteringen en 13% (3,7 miljoen EUR) in fondsen van derden. 

 Voornaamste investeringen in het eerste kwartaal: Essar Ports, Northwind en Prosonix. 

Desinvesteringen 

 Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 15,5 miljoen EUR. Bijkomende 

opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 24,0 miljoen 

EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 39,5 miljoen EUR. 

 82% (12,8 miljoen EUR) Buyouts & Growth en 18% (2,7 miljoen EUR) Venture Capital. 

 18% (2,8 miljoen EUR) in België, 14% (2,1 miljoen EUR) in Frankrijk, 32% (5,0 miljoen EUR) in 

Duitsland, 30% (4,6 miljoen EUR) in de rest van Europa en 6% (0,9 miljoen EUR) in de 

Verenigde Staten en de rest van de wereld. 

 18% (2,8 miljoen EUR) leningen, geen beursgenoteerde participaties, 32% (5,0 miljoen EUR) 

niet-genoteerde participaties en 50% (7,7 miljoen EUR) fondsen. 

 Geen bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties. 

 De desinvesteringen in het eerste kwartaal zijn voornamelijk afkomstig van distributies uit 

fondsen. 

 

 

 

 

                                                      
 
 : Met ingang van 1 april 2011 worden de (des)investeringen die voordien werden gerapporteerd onder de rubriek ‘Co-
Investeringsfondsen’ meegenomen onder de rubriek ‘Buyouts & Growth’ 
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Toelichting belangrijkste investeringen 1e trimester 

Essar Ports (www.essar.com), is de tweede grootste private havenoperator van India. De 

investering van Gimv kadert in een ruimere investering van 25 miljoen EUR waarbij Port of Antwerp 

International (PAI), dochteronderneming van Havenbedrijf Antwerpen, 20 miljoen EUR investeert 

en Gimv het saldo. Deze investering is bovendien gekoppeld aan een strategische en commerciële 

samenwerking tussen PAI en Essar. Deze strategische alliantie zal de zichtbaarheid van de haven 

van Antwerpen in het opkomende Indische subcontinent vergroten en zo ook Indische trafiek 

genereren voor de Antwerpse haven. Deze investering past in de missie van Gimv om 

groeibedrijven te ondersteunen in hun transformatie tot marktleiders, waarbij wordt gefocust op 

innovatie, internationalisering en schaalvergroting, onder meer via de uitbouw van lokale eco-

systemen. 

(Buyouts & Growth – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2012 – investering van 5 

miljoen EUR) 

http://www.portofantwerp.com/nl/news/antwerpse-haven-gaat-zee-met-essar-ports-uit-india-0 

Northwind (www.northwindenergy.eu) bereidt de bouw voor van een windmolenpark op de 

Lodewijkbank, 37 kilometer voor de Belgische kust. Eenmaal operationeel zal het offshore 

windmolenpark de capaciteit hebben om 216 MW te genereren. De bouw van de 72 turbines zal 

naar verwachting begin 2013 starten. DG Infra Yield, een infrastructuurfonds beheerd en 

gesponsord door Gimv en Belfius, werd gevraagd om de achtergestelde lening van dit project te 

structureren en hier eveneens in te participeren. 

(DG Infra Yield – België – nieuwe investering – DG Infra Yield participatie sinds 2012 – geen verdere 

details publiek) 

http://dginfra.com/NL/Nieuws/persberichten/tweede_tussentijdse_closing_van_dg_infra_yield_op_163-3-80 

Prosonix (www.prosonix.co.uk) ontwikkelt zijn geneesmiddelen op basis van een vernieuwende 

ultrasone partikeltechnologie, welke toelaat om ‘slimme’ ademhalingsmedicijnen te ontwikkelen die 

speciaal gemaakt zijn om de aangetaste plek in de long optimaal te behandelen, met maximaal 

klinisch effect. Eind mei investeerde Gimv samen met een syndicaat van life science-investeerders 

Ventech, Gilde Healthcare Partners, Entrepreneurs Fund, Quest for Growth en Solon Ventures, 5,7 

miljoen GBP, als onderdeel van een totale series B-kapitaalronde van 17,1 miljoen GBP. De 

financiering zal worden aangewend om de productpijplijn van inhaleerbare mono- en 

combinatietherapieën verder uit te breiden.  

(Venture Capital – Verenigde Koninkrijk – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2012 – 

investering van 5,7 miljoen GDP) 

http://www.gimv.com/download/nl/12011620/file/pb_prosonix_22052012_nl_joined.pdf 

 

  

http://www.essar.com/
http://www.portofantwerp.com/nl/news/antwerpse-haven-gaat-zee-met-essar-ports-uit-india-0
http://www.northwindenergy.eu/
http://www.prosonix./
http://www.gimv.com/download/nl/12011620/file/pb_prosonix_22052012_nl_joined.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
 T  +32 3 290 21 00 Karel Oomsstraat 37 

 F  +32 3 290 21 05 2018 Antwerpen, België 4/6 

   www.gimv.com 
 

Toelichting belangrijkste desinvesteringen 1e trimester 

De desinvesteringen van het trimester zijn voornamelijk afkomstig van distributies uit fondsen. 

Toelichting andere belangrijke gebeurtenissen 1e trimester 

Midden juni werd aangekondigd dat AG Insurance 65 miljoen EUR via een secundaire transactie 

investeert in het Gimv-XL fonds, door overname van een deel van het engagement en de 

bestaande investering van co-sponsor Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM). Deze 

herschikking van het aandeelhouderschap betekent een bredere diversificatie van de 

investeerdersbasis van het Gimv-XL fonds en een belangrijke validatie van het concept en het 

potentieel ervan. Het Gimv-XL fonds ging van start in januari 2009 en is met een omvang van 609 

miljoen EUR vandaag nog steeds het grootste initiatief van zijn soort op de Belgische markt. Op 

vandaag investeerde het fonds reeds in Electrawinds, PinguinLutosa, Punch Powertrain, 

Vandemoortele Group en XL Video, goed voor bijna de helft van de beschikbare middelen. 

http://www.gimv.com/download/nl/12212796/file/pb_gimvxl_ag_insurance_20062012_ned_final.pdf 

 

Belangrijke gebeurtenissen na 30 juni 2012 

Eerder deze maand werd de tweede tussentijdse closing aangekondigd van het DG Infra Yield 

infrastructuurfonds. Dit bracht de investeringscapaciteit van het fonds op 163 miljoen EUR. In 

combinatie met het zusterfonds DG Infra+ betekent dit dat DG Infra, de manager van 

infrastructuurfondsen opgericht en gesponsord door Gimv en Belfius, 300 miljoen EUR ter 

beschikking heeft voor investeringen in infrastructuurprojecten in de Benelux en de omringende 

landen. 

 

http://dginfra.com/NL/Nieuws/persberichten/tweede_tussentijdse_closing_van_dg_infra_yield_op_163-3-80 

Midden mei kondigde Gimv aan dat het zijn 33%-belang in het uitzend-selectiebedrijf Accent Jobs 
verkocht aan de Franse private-equityspeler Naxicap. Sinds de instap van Gimv in 2006 kende het 
bedrijf naast zijn organische groei ook een Europese expansie door de verdere uitrol van zijn 
activiteiten en diverse overnames. De omzet ging van 92 miljoen EUR in 2006 naar meer dan 330 
miljoen EUR in 2011. Terzelfdertijd steeg de EBITDA van 6,9 miljoen EUR tot meer dan 30 miljoen 
EUR. De effectieve closing en betaling vond plaats in de eerste week van juli, maar het positieve 
resultaat van de transactie tbv 17,4 miljoen EUR (0,75 EUR per aandeel) werd opgenomen in het 
resultaat van het eerste trimester van het boekjaar 2012/2013, en dus reeds verrekend in de 
waarde van het eigen vermogen van Gimv per 30 juni 2012. 

http://www.gimv.com/download/nl/11944386/file/pb_accent_exit_15052012_ned_final.pdf 

Na ruim vijfeneenhalf jaar verkocht Gimv midden juni zijn meerderheidsparticipatie in ICT-
dienstverlener OGD aan Van Lanschot Participaties en het management/oprichter van OGD. Gimv 
stapte in 2006 in het bedrijf en begeleidde OGD in de transformatie naar een meer professionele 

http://www.gimv.com/download/nl/11944386/file/pb_accent_exit_15052012_ned_final.pdf
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en gediversifieerde onderneming. În samenwerking met het management werd een strategisch 
plan uitgewerkt dat leidde tot een gerichte uitbreiding van het dienstenaanbod om zo in te spelen 
op de veranderende marktvraag en een meer gediversifieerde klantenbasis. De omzet groeide 
gedurende de tijd dat Gimv aandeelhouder was van 18 miljoen EUR tot meer dan 30 miljoen EUR. 
Begin juli vond de finale closing en betaling plaats, maar het positieve resultaat van de transactie 
tbv 4,9 miljoen EUR (0,21 EUR per aandeel) werd opgenomen in het resultaat van het eerste 
trimester van het boekjaar 2012/2013, en dus reeds verrekend in de waarde van het eigen 
vermogen van Gimv per 30 juni 2012. 

http://www.gimv.com/download/nl/12155758/file/pb_ogd_12062012_ned.pdf 

Keuzedividend 

De algemene vergadering van Gimv van 27 juni laatstleden keurde het brutodividend (coupon 
nr.19) van 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR) goed en nam eveneens kennis van het 
keuzedividend en de modaliteiten. Zo hebben de aandeelhouders van Gimv voor het eerst de 
mogelijkheid om het dividend in te brengen in ruil voor nieuwe aandelen, in een verhouding van 17 
coupons nr.19 per nieuw aandeel. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende coupons is niet 
mogelijk. De nieuwe aandelen, die deelnemen in het resultaat van het boekjaar dat aanving op 1 
april 2012, zullen op 3 augustus 2012 worden geleverd. Aandeelhouders die geen keuze kenbaar 
maken, zullen het nettodividend vanaf 3 augustus in geld ontvangen. De referentieaandeelhouder 
van Gimv, VPM, heeft laten weten 50% van de coupons nr.19 in haar bezit in te brengen in het 
kapitaal van Gimv. De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in 
te schrijven op nieuwe aandelen.  

http://www.gimv.com/download/nl/12273714/file/pb_betaalbaarstelling_keuzedividend_ned.pdf 

 

Financiële kalender 
 

 Einde keuzeperiode dividend 2011-2012 27 juli 2012 

 Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2011-2012 (coupon nr.19) 3 augustus 2012 

 Halfjaarresultaten boekjaar 2012-2013 (periode 01/04/2012-30/09/2012) 22 november 2012 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Kristof Vande Capelle – Finance & Administration Director 

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

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met ruim 30 jaar ervaring in private equity en 

venture capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel en beheert momenteel 

ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief fondsen van derden). De 85 bedrijven waarin Gimv investeert, 

realiseren samen een omzet van ruim 6 miljard EUR en stellen meer dan 28 000 mensen tewerk. 

Gimv investeert in buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven. Daarnaast 

verstrekt Gimv via gespecialiseerde teams durfkapitaal aan bedrijven actief in Software & Internet, 

Cleantech, Biopharma/Agri et MedTech. Hiervoor kan Gimv zich beroepen op een regionale 

aanwezigheid met vestigingen in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en een uitgebreid 

internationaal expertisenetwerk.  

Specifieke activiteiten of welbepaalde landen benadert Gimv via gespecialiseerde fondsen, al dan 

niet in samenwerking met ervaren partners. Voorbeelden hiervan zijn Gimv-XL, Gimv-Agri+, DG 

Infra+, DG Infra Yield, enz. 

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

mailto:frank.deleenheer@gimv.com
http://www.gimv.com/

