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Antwerpen / 21 februari 2013 / 6:30 CET  
 
 

Business update - Eerste 9 maanden boekjaar 2012/2013 
 

 
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 2012 tot 31 december 
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: “Het 

positief kwartaalresultaat en dus ook de gunstige evolutie van de waarde van het eigen vermogen 

van Gimv is het rechtstreeks gevolg van een aantal desinvesteringen met mooie meerwaarde. Dit 

positief resultaat kwam tot stand ondanks het feit dat gedurende het derde kwartaal - net zoals in 

voorbije kwartalen - de marktwaardering van onze portefeuillebedrijven de negatieve invloed 

ondervond van blijvend moeilijke economische omstandigheden.” 
 
 

Kernpunten  
 
Eigen vermogen (per 31/12/2012) 

 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2012: 980,8 miljoen EUR (of 

40,93 EUR per aandeel), versus 971,1 miljoen EUR (of 40,52 EUR per aandeel) op 30 

september 2012. 

 

Balans (per 31/12/2012) 

 

 Balanstotaal: 1.015,3 miljoen EUR  

 Nettokaspositie: 202,5 miljoen EUR 

 Financiële activa: 774,1 miljoen EUR  

 

Investeringen 

 

 Totale investeringen (op balans): 85,3 miljoen EUR (27,6 miljoen EUR in het derde kwartaal). 

Bijkomende investeringen voor derden in de fondsen beheerd door Gimv: 33,5 miljoen EUR 

(6,8 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale investeringen (op balans & via co-

investeringsfondsen): 118,8 miljoen EUR (34,4 miljoen EUR in het derde kwartaal). 

 Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: ProxiAD en McPhy. 
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Desinvesteringen 

 

 Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 158,6 miljoen EUR (53,3 miljoen 

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

door Gimv beheerde co-investeringsfondsen: 42,8 miljoen EUR (18,8 miljoen EUR in het derde 

kwartaal). Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 201,4 miljoen 

EUR (72,1 miljoen in het derde kwartaal). 

 Opbrengsten van desinvesteringen: 55,0% boven hun boekwaarde op 31 maart 2012, en een 

multiple van 1,3x versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde. 

 Voornaamste desinvestering in het derde kwartaal: ChemoCentryx, Devgen, Human Inference, 

Mentum en Salsa Food Group.  
 
 

Toelichting belangrijkste investeringen 3e trimester 
 

McPhy (www.mcphy.com) is een innovatieve Franse onderneming gericht op het industrialiseren 

en commercialiseren van een nieuwe technologie voor het ter plaatste produceren en bewaren van 

waterstof in vaste vorm, zijnde als magnesiumhydride. De investering van Gimv kadert in een 

kapitaalronde van 20 miljoen EUR, die zal worden aangewend voor de verdere commercialisering 

van het product. De kapitaalverhoging werd eveneens aangewend voor de financiering van de 

overname van PIL, een Italiaanse pionier op het vlak van waterstofgeneratoren die onmiddellijk 

verbonden zijn met het elektriciteitsnet of met hernieuwbare energiebronnen. 

(Sustainable Cities – Frankrijk – vervolginvestering – Gimv participatie sinds 2010 – geen verdere 

details publiek) 

http://www.fuelcelltoday.com/news-events/news-archive/2013/january/mcphy-energy-attracts-investment-to-

develop-hydrogen-production-and-storage-solution 

 

ProxiAD (www.proxiad.com), opgericht in 1997, is een IT-engineeringbedrijf gespecialiseerd in 

nieuwe objecttechnologieën en informatiesystemen voor besluitvorming. Het is sterk 

vertegenwoordigd in de sector ‘retailbank/verzekeringen’ en ‘distributie’. De onderneming behaalde 

in 2012 met meer dan 500 werknemers een omzet van 31 miljoen EUR. De investering van Gimv 

kadert in het vertrek en de uitkoop van twee van de drie stichters-bedrijfsleiders. 

(Smart Industries – Frankrijk –  nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2012 – 

meerderheidsbelang) 

http://www.gimv.com/download/nl/13608786/file/pr_proxiad_7012013_ned.pdf 

 
Naast de bovenvermelde investeringen waren er ook belangrijke volstortingen binnen de fondsen 
Halder-Gimv Germany II (investering in Helmut Klingel Group) en Pragma Capital II (investering in 
Jaccar). 
 
Eind 2012 kondigde Gimv aan dat zij een akkoord heeft bereikt met De Nationale Delcrederedienst 
(ONDD), waarbij het Gimv-XL fonds 36 miljoen EUR investeert in de overname van aandelen van 
ONDD-dochteronderneming Delcredere NV (www.ducroiredelcredere.be), die zich toelegt op 
kortetermijn-exportverzekering. Na de closing van de transactie zal het Gimv-XL fonds een 49%-
minderheidsbelang aanhouden. Op datum van publicatie van deze business update is het nog 
steeds wachten op de nodige goedkeuringen door de toezichthoudende overheden, waardoor de 

http://www.mcphy.com/
http://www.proxiad.com/
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aandelenoverdracht nog niet finaal werd afgerond. Deze investering zit bijgevolg niet in de 
investeringscijfers van het derde kwartaal. 
 
 

Toelichting belangrijkste desinvesteringen 3e trimester 

 

ChemoCentryx (www.chemocentryx.com) is een toonaangevend Amerikaans biotechbedrijf dat 

orale geneesmiddelen ontwikkelt voor de behandeling van auto-immuunziekten, ontstekingen en 

kanker. De onderneming is een pionier in het onderzoek van het chemokine netwerk (netwerk van 

signaalstoffen), dat een cruciale rol speelt in de regularisatie van het immuunsysteem. 

ChemoCentryx heeft onder meer onderzoeksprogramma’s lopen voor de ziekte van Crohn, 

reumatoïde artritis en multiple sclerose. Gimv participeerde voor het eerst in het bedrijf in juni 2004 

naar aanleiding van een serie-B kapitaalronde. Het bedrijf kende een succesvolle beursintroductie 

op Nasdaq in februari 2012 aan USD 10 per aandeel. In november 2012 verzilverde Gimv zijn 

volledige participatie op de markt. 

(Health & Care – Verenigde Staten – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2004 – 1.6% 

belang) 

 

Devgen (www.devgen.com), is een biotechbedrijf dat hybride zaden en 

gewasbeschermingsoplossingen ontwikkelt en commercialiseert. Hiermee helpt het landbouwers 

om de productiviteitsstijgingen te verwezenlijken die nodig zijn om meer voedsel te verbouwen op 

minder land met minder water, arbeid en agrochemicaliën. Het bedrijf pioniert in hybride rijst in 

India en Zuidoost-Azië met de ontwikkeling van de nieuwe generatie hybride rijstzaden. Daarnaast 

versterkt Devgen zijn markttoegang in India door het produceren en verkopen van premium zaden 

in drie strategische gewassen die seizoensgewijs en geografisch complementair zijn aan rijst: 

sorghum, parelgierst en zonnebloem. Devgen is hierdoor uitgegroeid tot een geïntegreerde speler 

op de zaadmarkt, van het lab tot bij de teler. 

Gimv is nagenoeg aandeelhouder sinds de oprichting van Devgen in 1997. Het bedrijf kende een 

succesvolle IPO in 2005. Tussen 2005 en 2007 verkocht Gimv zijn participatie op de beurs, om in 

maart 2011 terug aandeelhouder te worden door deelname aan een private plaatsing. Naar 

aanleiding van het bod van Syngenta op Devgen eind 2012 verkocht Gimv zijn participatie in het 

bedrijf. 
(Health & Care – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 1997 – 2.1%-belang) 

http://www.devgen.com/download/20130104/PR130104NL.pdf 

 

Human Inference (www.humaninference.com), opgericht in 1986 met hoofdzetel in Arnhem 

(Nederland), is één van de toonaangevende Europese leveranciers van oplossingen voor 

datakwaliteit. Human Inference levert zijn diensten aan grote banken, verzekeringsmaatschappijen 

en andere grote ondernemingen in Europa. Eind vorig jaar verkocht Gimv zijn participatie in het 

bedrijf aan het beursgenoteerde Neopost, de Europese marktleider en wereldwijd de grootste 

leverancier van oplossingen voor postverwerking.  

(Smart Industries – Nederland – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2007 – geen 

verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/download/nl/13365459/file/pb_hi_exit_30112012_ned.pdf 

 

http://www.chemocentryx.com/
http://www.devgen.com/
http://www.humaninference.com/
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Mentum (www.mentum.com), opgericht in 2000 met hoofdzetel in Parijs (Frankrijk), levert 

toonaangevende software en dienstverlening waarmee mobiele operatoren, verkopers van 

apparatuur en consultants de toegang tot draadloze en backhoulnetwerken doeltreffend kunnen 

plannen, beheren en optimaliseren, de uitbreiding ervan plannen en nieuwe draadloze 

breedbandnetwerken op de markt brengen. Eind 2012 verkocht Gimv zijn participatie in Mentum 

aan InfoVista, marktleider inzake software die instaat voor de bewaking van netwerkdiensten en –

toepassingen die draaien op IP-gebaseerde netwerken. 

(Smart Industries – Frankrijk – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2007 – geen verdere 

details publiek) 

http://www.gimv.com/download/nl/13350848/file/pb_mentum_exit_28112012_ned.pdf 

 

Salsa Food Group (www.salsafoodgroup.be), een innovatieve speler in de markt van koelverse 

smeerbare salades en sauzen, werd verkocht aan SaladSignature, een vooraanstaande producent 

van gekoelde smeerbare salades en gemaksvoeding in zowel België als Nederland. Salsa Food 

Group blijft binnen SaladSignature voortbestaan als een aparte business unit, naast 

HamalSignature in België en Johma Salades en Westland Salades in Nederland. 

(Consumer 2020 – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2007 – geen verdere 

details publiek) 

http://www.gimv.com/download/nl/13437846/file/pr_salsafood_11122012_ned.pdf 
 

 

Belangrijke gebeurtenissen na 31 december 2012 
 
Begin 2013 kondigde Gimv aan via het Gimv-Agri+ Investment Fund en voor rekening van het door 
Gimv beheerde Biotechfonds Vlaanderen 2 miljoen EUR te investeren in VIB spin-off AgroSavfe 
(www.agrosavfe.be) in het kader van een ruimere kapitaaloperatie van 5 miljoen EUR. AgroSavfe 
legt zich toe op het onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve formuleringen van 
gewasbeschermingsmiddelen via de Agrobody-technology die werd ontwikkeld in het VIB-
departement aan de Vrije Universiteit Brussel. Deze gewasbeschermingsmiddelen kunnen in een 
lagere dosis gebruikt worden of een langduriger werking hebben zonder herhaalde applicaties en 
kunnen dus bijdragen tot een verbeterde en meer duurzame landbouwproductie. 

(Health & Care – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2013 – geen verdere details 

publiek) 

http://www.gimv.com/download/nl/13633110/file/pr_agrosavfe_10012013_ned.pdf 

 

Zeer recent voerde Gimv en het door Gimv beheerde Biotechfonds Vlaanderen een 

opvolgingsinvestering uit in de Belgische biotech start-up Multiplicom (www.multiplicom.com), als 

onderdeel van een ruimere kapitaalronde van 5,5 miljoen EUR, nadat het in april 2011 reeds 

investeerde in de serie-A financieringsronde. Met deze kapitaalronde kan Multiplicom bijkomende 

diagnostische testen ontwikkelen, internationale validatiestudies financieren en zijn Europese 

verkoopkanalen uitbreiden. Multiplicom nv werd opgericht in 2010 als een spin-off van de 

Universiteit Antwerpen en VIB. Het bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de productie en de 

verkoop van gebruiksvriendelijke genetische testen op basis van de meest innovatieve moleculair 

diagnostische technologieën. Dankzij deze testen kan men een verhoogd genetisch risico op het 

ontwikkelen van een ziekte identificeren, een aangeboren genetische afwijking vroegtijdig 

opsporen of de meest geschikte therapie voor patiënten identificeren. Het geeft klinisch genetische 

http://www.mentum.com/
http://www.salsafoodgroup.be/
http://www.agrosavfe.be/
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laboratoria de mogelijkheid om op een betaalbare manier het nieuwe tijdperk van de 

gepersonaliseerde geneeskunde te exploreren. 

(Health & Care – België – opvolgingsinvestering – Gimv participatie sinds 2011 – geen verdere details 

publiek) 

http://www.gimv.com/download/nl/13822567/file/pr_multiplicom_8022013_ned.pdf 

 

 

Financiële kalender 

 
• Resultaten boekjaar 2012/2013 (periode 01/04/2012-31/03/2013) 23 mei 2013 
• Algemene vergadering boekjaar 2012/2013 26 juni 2013 
• Business update eerste kwartaal boekjaar 2013/2014 (periode 01/04/2013-30/06/2013) 18 juli 2013 
• Halfjaarresultaten boekjaar 2013/2014 (periode 01/04/2013-30/09/2013) 21 november 2013 
 
 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

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

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

Kristof Vande Capelle – CFO Gimv 

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

Over Gimv 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private 

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

ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief fondsen van derden) aan investeringen in 85 

portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard EUR genereren en meer dan 

28.000 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 

2020, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met 

een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) en 

kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. 

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