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Antwerpen / 23 februari 2012 / 7:00 CET  
 
 

Business update - Eerste 9 maanden boekjaar 2011/2012 
 

 

Naast de publicatie van de halfjaar- en jaarresultaten, heeft Gimv de gewoonte om op 
kwartaalbasis een update te geven van zijn activiteiten, zonder evenwel een volledig resultaat te 
publiceren. 
 
De onderstaande cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2011 tot 31 december 
2011. Alle cijfers verwijzen naar de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerd). 
 
 

Commentaar  

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

bij al hebben onze bedrijven zich goed gehouden in de recessie, waarbij elk van hen gefocust blijft 

op het langtermijngroeitraject. Dit wordt ook geïllustreeerd door de licht positieve kwartaalevolutie 

van de waarde van het eigen vermogen van Gimv.”  

Over de huidige marktomgeving, zegt hij het volgende: “We stellen vast dat de financiële acties van 

de Europese Centrale Bank en de besparingsinspanningen door de diverse Europese overheden 

een positieve impact lijken te hebben op de financiële markten. Gedurende de voorbije weken 

hebben we het licht verbeterde beursklimaat aangegrepen om mee de beursintroductie te 

faciliteren van een aantal van onze portefeuillebedrijven. Op deze manier slaagden zij erin om zich 

voor de financiering van hun verdere groei te onttrekken aan het blijvend moeilijke 

financieringsklimaat voor venture capital bedrijven.” 

 

 
Kernpunten  

Eigen vermogen (per 31/12/2011) 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2011: 962,7 miljoen EUR (of 

41,54 EUR per aandeel), versus 960,3 miljoen EUR (of 41,44 EUR per aandeel) op 30 

september 2011. 

Balans (per 31/12/2011) 

 Balanstotaal: 1.016,5 miljoen EUR  

 Nettokaspositie: 233,8 miljoen EUR 

 Financiële activa: 750,2 miljoen EUR  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 
 T  +32 3 290 21 00 Karel Oomsstraat 37 

 F  +32 3 290 21 05 2018 Antwerpen, België 2/6 

   www.gimv.com 
 

Investeringen 

 Totale investeringen (op balans): 119,5 miljoen EUR (40,3 miljoen EUR in het derde kwartaal). 

Bijkomende investeringen voor derden in de fondsen beheerd door Gimv: 84,7 miljoen EUR 

(29,4 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale investeringen (op balans & via co-

investeringsfondsen): 204,2 miljoen EUR (69,7 miljoen EUR in het derde kwartaal). 

 73% (86,7 miljoen EUR) in Buyouts & Growth en 27% (32,8 miljoen EUR) in Venture Capital .  

 36% (42,5 miljoen EUR) in België, 8% (9,9 miljoen EUR) in Nederland, 19% (22,5 miljoen 

EUR) in Frankrijk, 11% (13,6 miljoen EUR) in Duitsland, 17% (19,9 miljoen EUR) in de rest van 

Europa, 3% (3,9 miljoen EUR) in de Verenigde Staten en 6% (7,1 miljoen EUR) elders. 

 23% (27,6 miljoen EUR) in nieuwe directe investeringen, 23% (27,3 miljoen EUR) in directe 

opvolgingsinvesteringen, 20% (24,3 miljoen EUR) in co-investeringsfondsen en 34% (40,2 

miljoen EUR) in fondsen van derden. 

 Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: Made in Design, Trustteam, VCST en XL-

Video. 

Desinvesteringen 

 Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 174,5 miljoen EUR (40,9 miljoen 

EUR in het derde kwartaal). Bijkomende opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de 

door Gimv beheerde fondsen: 71,9 miljoen EUR (45,4 miljoen EUR in het derde kwartaal). 

Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 246,4 miljoen EUR (86,3 

miljoen in het derde kwartaal). 

 89% (155,4 miljoen EUR) Buyouts & Growth en 11% (19,1 miljoen EUR) Venture Capital. 

 63% (110,1 miljoen EUR) in België, 8% (14,2 miljoen EUR) in Frankrijk, 16% (28,2 miljoen 

EUR) in Duitsland, 7% (12,0 miljoen EUR) in Nederland, 2% (2,9 miljoen EUR) in de rest van 

Europa en 4% (7,2 miljoen EUR) in de Verenigde Staten. 

 6% (11,1 miljoen EUR) leningen, 2% (4,1 miljoen EUR) beursgenoteerde participaties, 85% 

(148,7 miljoen EUR) niet-genoteerde participaties en 6% (10,5 miljoen EUR) fondsen. 

 Bijkomende dividenden, intresten, beheersvergoedingen uit verkochte participaties: 1,4 miljoen 

EUR. 

 Voornaamste desinvestering in het derde kwartaal: De Groot Fresh Group, Tinubu Square en 

VAG Armaturen.  

 

 

                                                      
 
 : De (des)investeringen die voordien werden gerapporteerd onder de rubriek ‘Co-Investeringsfondsen’ zijn 

nu meegenomen onder de rubriek ‘Buyouts & Growth’ 
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Toelichting belangrijkste investeringen 3e trimester 

Made In Design (www.madeindesign.com), opgericht in 1999, is in Frankrijk de toonaangevende 

webwinkel voor designmeubelen en -objecten. Het bedrijf heeft partnerships met grote 

designmerken als Alessi, Kartell en Foscarini. Bovendien beschikt Made In Design met meer dan 

800 ontwerpers en meer dan 15.000 artikelen over het meest complete online productgamma. Om 

de internationale groei van de vennootschap te ondersteunen, meer bepaald richting Duitsland en 

het Verenigd Koninkrijk, werd begin december een interne kapitaalronde doorgevoerd. 

(Buyouts & Growth / Venture Capital – Frankrijk – vervolginvestering – Gimv participatie sinds 2009 – 

geen verdere details publiek) 

Trustteam (www.trustteam.be), werd opgericht in 2002 en is sindsdien uitgegroeid tot een sterke 

nichespeler in ICT dienstverlening. Het bedrijf biedt enerzijds een totaalpakket aan van 

netwerkdiensten met betrekking tot infrastructuur, beveiliging en communicatie voor KMO’s, die zo 

hun ICT-beheer kunnen uitbesteden. Daarnaast richt Trustteam zich met zijn zelf ontwikkelde 

software op de zorgsector. Het bedrijf beschikt over vestigingen in België en Roemenië. Gimv 

neemt een meerderheidsbelang in Trustteam met het oog op het ondersteunen van zijn ambiteuze 

groeiplannen. 

(Buyouts & Growth – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2011 – 

meerderheidsbelang) 

http://www.gimv.com/download/nl/9818017/file/pb_trustteam_071011_ned.pdf  

VCST (www.vcst.be) is een toeleverancier aan de automobielindustrie, gespecialiseerd in het 

ontwerp en productie van precisie-tandwielen voor motoren en transmissies, transmissieassen en 

componenten voor remsystemen, zowel voor personen- als vrachtwagens en 

constructievoertuigen. Eind december verhoogde Gimv zijn belang in VCST van 53,1% tot 79,8% 

door overname van de participatie van LRM. Bedoeling is om met VCST verder te gaan op het 

ingeslagen groeitraject, met verdere diversificatie in termen van afzetmarkten, klantenbasis en 

innovatieve productoplossingen. 

(Buyouts & Growth – België – vervolginvestering – Gimv participatie sinds 2009 – 79.8% belang) 
http://www.gimv.com/download/nl/10911435/file/pb_vcst_28122011_ned_final.pdf  

XL Video (www.xlvideo.com), opgericht in 1996, is een toonaangevende speler in de verhuur van 

state-of-the-art video technologie, zoals videoschermen, voor grote concerttours, handelsbeurzen, 

tv-shows, sport- en andere evenementen. Gimv investeert via het Gimv-XL fonds 19 miljoen EUR 

in XL Video, enerzijds via een kapitaalverhoging en anderzijds een overname van bestaande 

aandelen. Het Gimv-XL fonds verwerft een belang van 47% in XL Video en wordt zo de grootste 

aandeelhouder. 

(Gimv-XL fonds – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2011 – investering van 19 

miljoen EUR voor een belang van 47%) 

http://www.gimv.com/download/nl/8738131/file/pb_xlvideo_29072011_ned.pdf  

 

http://www.madeindesign.com/
http://www.trustteam.be/
http://www.gimv.com/download/nl/9818017/file/pb_trustteam_071011_ned.pdf
http://www.vcst.be/
http://www.gimv.com/download/nl/10911435/file/pb_vcst_28122011_ned_final.pdf
http://www.xlvideo.com/
http://www.gimv.com/download/nl/8738131/file/pb_xlvideo_29072011_ned.pdf
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Toelichting belangrijkste desinvesteringen 3e trimester 

De Groot Fresh Group (www.degrootfreshgroup.nl), met de hoofdvestiging in Hedel (Nederland), 

is een internationale onderneming actief op het gebied van import, distributie en export van 

groenten en fruit. Het bedrijf stelt 200 werknemers tewerk en realiseerde een omzet van bijna 200 

miljoen EUR in 2010. In oktober verkocht Gimv zijn participatie in De Groot Fresh Group terug aan 

de familie De Groot.  

(Buyouts & Growth – Nederland – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2005 – geen 

verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/download/nl/10014005/file/pb_de_groot_fresh_group_211011_nl.pdf  

Tinubu Square (www.tinubu.com), opgericht in 2000, levert aangepaste en gemakkelijk te 

implementeren oplossingen voor kredietbeheer aan financiële instellingen en grote bedrijven. Sinds 

Gimv in 2002 aandeelhouder werd, is Tinubu Square van een start-up uitgegroeid tot een 

onderneming met meer dan 13 miljoen EUR aan inkomsten in 2011 en kantoren in Frankrijk, 

Groot-Brittanië en Singapore. Gimv verkoopt het grootste deel van zijn minderheidsbelang aan het 

Franse staatsinvesteringsfonds Fonds Stratégique d’Investissements (FSI). Het resterende belang 

maakt deel uit van een overeenkomst tussen Gimv en het management van Tinubu Square die 

bepaalt dat beide partijen het belang binnen de komende 30 maanden mogen verkopen/kopen. 

(Venture Capital – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2002 – geen verdere 

details publiek) 

http://www.gimv.com/download/nl/10349471/file/pb_tinubu_8112011_ned_merge.pdf  

VAG Armaturen (www.vag-armaturen.com) produceert en verspreidt industriële kleppen en fittings 

voor de watervoorziening- en afvalwaterindustrie. De producten van VAG Armaturen worden vooral 

gebruikt in waterzuiveringstations, waterkrachtcentrales, sluizen en stuwdammen. De onderneming 

is sinds meer dan 130 jaar actief en beschikt naast zijn hoofdzetel in Duitsland ook over 

vestigingen in Tsjechië, China en India. Eind 2011 werd VAG Armaturen verkocht aan het 

Amerikaanse Rexnord LLC.  

(Buyouts & Growth – Duitsland – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2008 - geen 

verdere details publiek) 

http://www.halder.eu/cmsmedia/news/en/110725HALexitVAGenglischWeb.pdf  

 

 

 

 

 

http://www.degrootfreshgroup.nl/
http://www.gimv.com/download/nl/10014005/file/pb_de_groot_fresh_group_211011_nl.pdf
http://www.tinubu.com/
http://www.gimv.com/download/nl/10349471/file/pb_tinubu_8112011_ned_merge.pdf
http://www.vag-armaturen.com/
http://www.halder.eu/cmsmedia/news/en/110725HALexitVAGenglischWeb.pdf
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Belangrijke gebeurtenissen na 31 december 2011 

In oktober kondigden het Ierse Monaghan Mushrooms, Gimv en het management de overname 
aan van Walkro International. Walkro (www.walkro.eu) is opgericht in 1991 in België en is een 
producent van champignoncompost. Het bedrijf heeft productiefaciliteiten in Nederland, België en 
Duitsland waar compost wordt gemaakt voor champignontelers in Europa en Azië. Met een omzet 
van ongeveer 65 miljoen EUR en circa 230 werknemers is Walkro de grootste producent van 
champignoncompost in Europa. De transactie was onderworpen aan goedkeuring van de 
mededingingsautoriteiten, en werd uiteindelijk in januari succesvol afgerond. Alle betrokken partijen 
hebben besloten om geen nadere financiële details openbaar te maken. 
http://www.gimv.com/download/nl/9918525/file/pb_walkro_121011_ned.pdf 

Eind januari kondigde het Amerikaanse Micron Technology aan een overeenkomst te hebben 
getekend om de activa van het Britse portefeuillebedrijf VirtenSys (www.virtensys.com) over te 
kopen. Virtensys was actief in de markt van de input/output-virtualisatie. VirtenSys werd opgericht 
in 2005 en ontving voor het eerst financiering van Gimv in 2006 naar aanleiding van een series-A 
financieringsronde. Het is onwaarschijnlijk dat de aandeelhouders van VirtenSys iets van hun 
investering recupereren. Dit zal evenwel geen impact hebben versus de waarde van Virtensys in 
de boeken van Gimv op 31 december 2011, vermits deze participatie reeds integraal was 
afgeboekt. 
http://www.virtensys.com/News-Events/Press-Releases/Micron-Announces-Agreement-to-Acquire-
Virtensys.html  

In maart 2011 kondigde het Gimv-XL fonds aan 60 miljoen EUR te zullen investeren in de 
voedingsgroep PinguinLutosa (www.pinguinlutosa.com). Deze investering bestond enerzijds uit 
een achtergestelde lening met warranten ten belope van 36 miljoen EUR. Anderzijds had Gimv-XL 
de intentie te participeren in een geplande publieke kapitaalverhoging van 44 miljoen EUR (aan 
11,67 EUR per aandeel). Eind vorig jaar werd beslist om de uitgifteprijs te verlagen tot 9,00 EUR 
per aandeel en de publieke kapitaaloperatie te vervangen door een private plaatsing, met opheffing 
van het voorkeurrecht ten gunste van het Gimv-XL fonds, Food Invest International en het Agri-
Investment Fund. Deze private plaatsing ten belope van 44 miljoen EUR werd midden februari 
afgerond, waarbij het Gimv-XL fonds 2.842.228 aandelen onderschreef voor een totaal bedrag van 
25,58 miljoen EUR. Dit brengt de totale investering van het Gimv-XL fonds in PinguinLutosa op 
61,58 miljoen EUR  
http://www.pinguinlutosa.com/files/finances/communiques/nl/pr-nl-kapitaalv-02-2012.pdf  

Gedurende de voorbije weken hebben we het licht verbeterde beursklimaat aangegrepen om mee 
de beursintroductie te faciliteren van een aantal van onze portefeuillebedrijven. Deze 
slaagden er op deze manier in zich voor de verdere financiering van hun groei te onttrekken aan 
het blijvend moeilijke financieringsklimaat voor venture capital bedrijven. 

Eerder deze week nam Gimv een meerderheidsbelang in het Nederlandse Oldelft Ultrasound 
(www.oldelft.com). Oldelft is een hightech onderneming voor medische diagnostiek, 
gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van innovatieve ultrasone 
sondes (transducers) voor gebruik in cardiologie. Deze componenten worden verkocht aan grote 
OEM’s, die deze integreren in de systemen die ze leveren aan ziekenhuizen en medische 
instellingen. Gimv schaart zich ten volle achter de plannen van Oldelft voor verdere innovatie en 
internationale groei. 
http://www.gimv.com/view/en/397682-+Press+releases+.html?news=11296982  

http://www.gimv.com/download/nl/9918525/file/pb_walkro_121011_ned.pdf
http://www.virtensys./
http://www.virtensys.com/News-Events/Press-Releases/Micron-Announces-Agreement-to-Acquire-Virtensys.html
http://www.virtensys.com/News-Events/Press-Releases/Micron-Announces-Agreement-to-Acquire-Virtensys.html
http://www.pinguinlutosa.com/files/finances/communiques/nl/pr-nl-kapitaalv-02-2012.pdf
http://www.gimv.com/view/en/397682-+Press+releases+.html?news=11296982
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Financiële kalender 

• Resultaten boekjaar 2011/2012 (periode 01/04/2011-31/03/2012) 22 mei 2012 

• Algemene vergadering boekjaar 2011/2012 27 juni 2012 

• Business update eerste kwartaal boekjaar 2012/2013 (periode 01/04/2012-30/06/2012) eind juli 2012 

• Halfjaarresultaten boekjaar 2012/2013 (periode 01/04/2012-30/09/2012) 22 november 2012 

 

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 Kristof Vandecapelle – Finance & Administration Director Gimv 

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

Over Gimv 

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 momenteel 1,8 miljard EUR 

(inclusief fondsen van derden). 

 

Gimv investeert in buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven en daarnaast 

verstrekt Gimv via gespecialiseerde teams durfkapitaal aan bedrijven actief in Life Sciences, 

Technologie en Cleantech. 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. 
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