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Antwerpen / 17 februari 2011 / 7:00 CET 
 
 

Business update -  
Eerste 9 maanden van het boekjaar 2010/2011 
 

 

 
Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, geeft Gimv op kwartaalbasis een update van 
zijn activiteiten, zonder evenwel een volledig resultaat te publiceren. 
 
De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2010 tot 31 december 
2010. Alle cijfers verwijzen naar de cijfers volgens de beperkte consolidatie van Gimv (niet-
geauditeerde cijfers). 
 
 

Commentaar  

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: “De 

afgelopen periode zagen we het economische herstel bevestigd door de industriële dynamiek bij tal 

van onze participaties. Om verder te kunnen groeien in een Europese of zelfs meer internationale 

context werken deze bedrijven opnieuw volop aan nieuwe investeringsprojecten of overnames, en 

dit doorheen alle sectoren. We zien dan ook heel wat mogelijkheden om tal van bedrijven in hun 

groei te ondersteunen. We stellen echter ook vast dat bij een aantal nieuw aangeboden transacties 

de prijsverwachtingen vrij hoog zijn, wat voor interessante exit-opportuniteiten kan zorgen maar 
ook leidt tot een voorzichtige opstelling aan de investeringskant.” 

“De dynamiek van de financiële markten is op vandaag nog steeds onvoldoende om een exit-

dynamiek door middel van beursintroducties op gang te brengen, alhoewel we hopen op 

beterschap in de loop van het jaar. Dit terwijl de interesse voor strategische overnames vanuit 
industriële hoek blijvend hoog is,” vervolgt hij. 

 

Kernpunten  

Eigen vermogen 

• Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2010: 1051,2 miljoen EUR (of 

45,36 EUR per aandeel), versus 1.014,6 miljoen EUR (of 43,78 EUR per aandeel) op 30 
september 2010. 

Balans (per 31/12/2010) 

• Balanstotaal: 1.098,8 miljoen EUR. 

• Nettokaspositie: 214,3 miljoen EUR.  

• Financiële activa: 857,3 miljoen EUR.  
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Investeringen 

• Totale investeringen: 115,1 miljoen EUR (33,5 miljoen EUR in het derde kwartaal). Bijkomende 

investeringen door derden in de fondsen beheerd door Gimv: 20,4 miljoen EUR (13,1 miljoen 
EUR in het derde kwartaal). 

• 52% (59,9 miljoen EUR) in Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 39% 

(45,4 miljoen EUR) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en 9% (9,9 
miljoen EUR) in nieuwe initiatieven (DG Infra+ en Gimv-XL). 

• 24% (27,6 miljoen EUR) in België, 7% (8,2 miljoen EUR) in Nederland,  

39% (45,4 miljoen EUR) in Frankrijk, 4% (4,7 miljoen EUR) in Duitsland,  

18% (21,1 miljoen EUR) in de rest van Europa, 6% (6,7 miljoen EUR) in de Verenigde Staten 
en minder dan 1% (1,4 miljoen EUR) elders.  

• 29% (33,4 miljoen EUR) in nieuwe directe investeringen, 45% (51,9 miljoen EUR) in directe 

opvolgingsinvesteringen en 26% (29,8 miljoen EUR) in fondsen van derden. 

• Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: Brunel, Capman en Eden Chocolates. 

Desinvesteringen 

• Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen: 80,6 miljoen EUR (25,0 miljoen EUR in het 

derde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv  
beheerde fondsen: 18,5 miljoen EUR (1,8 miljoen EUR in het derde kwartaal). 

• 44% (35,5 miljoen EUR) in Buyouts & Growth, 54% (43,9 miljoen EUR) in Venture Capital en 
2% (1,3 miljoen EUR) in nieuwe initiatieven (DG Infra+ en Gimv-XL).  

• 26% (21,0 miljoen EUR) in België, 35% (28,1 miljoen EUR) in Nederland, 24% (19,2 miljoen 

EUR) in Duitsland, 4% (3,4 miljoen EUR) in Frankrijk, 8% (6,3 miljoen EUR) in de rest van 
Europa, 2% (1,6 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en 1% (0,9 miljoen EUR) elders. 

• 10% (8,3 miljoen EUR) leningen, 68% (54,7 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties, 14% 
(11,0 miljoen EUR) fondsen en 8% (6,6 miljoen EUR) beurgenoteerde participaties. 

• Bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties: 3,0 miljoen 

EUR. 

• Opbrengsten van de desinvesteringen: 79,2% boven hun waarde in het eigen vermogen per 31 

maart 2010, en 23,6% boven hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde. 

• Voornaamste desinvesteringen in het derde kwartaal: ADA Cosmetics en Liquavista. 

Andere gebeurtenissen van het derde kwartaal 

• De afgelopen jaren werd hard gewerkt aan de ontwikkeling en positionering van de 

internationale Buyout & Growth activiteiten van Gimv. Zo werd het kantoor in Parijs verder 

uitgebouwd en het Nederlandse team succesvol geherpositioneerd. Gedelegeerd Bestuurder 

Koen Dejonckheere werd hierin mede bijgestaan door Paul De Ridder. Na de recente 

heropleving van de Duitse buyout-markt (bestaande portefeuille Halder-Gimv Germany en 

eerste investering Halder-Gimv Germany II) zal Paul zich voortaan uitsluitend focussen op de 

verdere ontwikkeling van de Duitse buyout-portefeuille van Halder-Gimv Germany en ook niet 
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langer deel uitmaken van het Managementcomité van Gimv. Elk van de internationale buyout-

activiteiten van Gimv zal voortaan dan ook rechtstreeks rapporteren aan Gedelegeerd 
Bestuurder Koen Dejonckheere. 

 

Toelichting belangrijkste investeringen 3e trimester 

Brunel (www.brunel-fr.com) is een Franse producent van hoogkwalitatieve huishoudelijke 

onderhoudsproducten. Het gamma omvat onderhoudsproducten voor vloeren en andere 

oppervlakken, producten voor houtrestauratie, metaalherstelling en insecticiden. De producten 

worden in de handel gebracht door de gespecialiseerde distributie, voornamelijk grote doe-het-zelf 
ketens. Brunel realiseerde in 2010 met 260 werknemers een omzet van 62 miljoen EUR.  

(Buyouts & Growth – Frankrijk – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2010 – geen 
verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/view/nl/397682-+Persberichten+.html?news=5054049 

Capman (www.capman.com) is een beursgenoteerde private equity fondsbeheerder, met focus op 

Scandinavië en Rusland. Capman werd opgericht in 1989 en beheert op vandaag ongeveer 3,5 

miljard EUR. In het kader van een langetermijnrelatie nam Gimv midden 2009 niet alleen een 

aantal investeringen en verbintenissen in verschillende Capman-fondsen, maar nam het ook een 

initiële participatie in het beursgenoteerde Capman Plc. Op dat ogenblik werd ook aangekondigd 

dat Gimv de intentie had dit belang verder te verhogen tot ongeveer 10%, wat dan ook effectief 
gebeurde net voor het einde van het voorbije kalenderjaar.   

(Groepsniveau – Finland – vervolginvestering – Gimv participatie sinds 2009 – 10,0% 

belang/6,1% van de stemrechten) 

http://www.capman.com/media/releases/release/t=Disclosure+under+chapter+2%2C+section+10+of+the+Sec

urities+Market+Act/id=18511923 

Eden Chocolates (www.eden-chocolates.com), opgericht in 2007, mikt op de internationale en 

kwaliteitsbewuste consument met een premium product dat door de Belgische meester-

chocolatiers werd ontwikkeld onder de merknaam ‘Senz’. Eden Chocolates richt zich zowel op de 

opkomende Chinese markt als ook op de meer mature Westerse chocolademarkten, zoals Europa 
en de Verenigde Staten.  

(Gimv-Agri+/Buyouts & Growth – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2010 
– gezamelijke investering van 7 miljoen EUR) 

http://www.gimv.com/view/nl/397682-+Persberichten+.html?news=4327996 
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Toelichting belangrijkste desinvesteringen 3e trimester 

ADA Cosmetics International (www.ada-cosmetics.com) is de Europese marktleider op het vlak 

van hotelcosmetica. De onderneming commercialiseert zowel eigen producten als internationale 

luxemerken. De voornaamste afzetmarkten zijn de Duitssprekende landen en Frankrijk. In 2009 
realiseerde de onderneming een omzet van 38 miljoen EUR. 

(Buyouts & Growth – Duitsland – terugbetaling lening – Gimv participatie sinds 2006 – geen 
verdere details publiek) 

Liquavista (www.liquavista.com), een spin-off van Philips Research Labs, ontwikkelde een 

revolutionaire beeldschermtechnologie: electrowetting genaamd. Deze technologie werkt met 

vloeistof in plaats van met LCD-kristallen. De beeldschermen van Liquavista garanderen heldere 

en kleurrijke beelden die zowel binnen als buiten goed afleesbaar zijn en dit in combinatie met een 
laag verbruik. 

(Technology – Nederland – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2006 – geen 
verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/view/nl/397682-+Persberichten+.html?news=5152099 

 

Financiële kalender 

• Resultaten boekjaar 2010/2011 (periode 01/04/10-31/03/11)  19 mei 2011 

• Algemene Vergadering boekjaar 2010/2011  29 juni 2011 

• Business update eerste kwartaal boekjaar 2011/2012 (periode 01/04/11-30/06/11)  eind juli 2011 

• Halfjaarresultaten boekjaar 2011/2012 (periode 01/04/11-30/09/11)     17 november 2011 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

De heer Frank De Leenheer – Investor Relations & Corp. Communications Manager Gimv 

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

De heer Marc Vercruysse – Chief Financial Officer Gimv 

T +32 3 290 22 10 – marc.vercruysse@gimv.com 

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

capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel en beheert ongeveer 1,8 miljard EUR 

(inclusief fondsen van derden). 

Gimv investeert in buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven. Hiervoor heeft 

Gimv vier lokale teams in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Via het Gimv-XL fond wordt 

groeikapitaal geïnvesteerd in grotere bedrijven in Vlaanderen. In high-techsectoren investeert Gimv 

durfkapitaal via zijn gespecialiseerde teams in Life Sciences, Technology en Cleantech. 

In de Benelux focust Gimv zich ook op infrastructuurprojecten met de fondsen DG Infra+ en DG 

Infra Yield. Daarnaast is Gimv actief in Centraal- en Oost-Europa via fondsen en joint ventures. 

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


