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Antwerpen, 20 februari 2014, 7u00 CET 

 
Business update 
Eerste 9 maanden van het boekjaar 2013/2014 
 

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 2013 tot 31 december 2013. 
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 afgelopen kwartaal en bij uitbreiding de eerste negen maanden van het lopende boekjaar 

was Gimv duidelijk in investeringsmodus en gingen we opnieuw heel wat 

langetermijnpartnerships aan met beloftevolle bedrijven, en dit in elk van onze 

investeringsplatformen. Op het vlak van de desinvesteringen stellen we vast dat de IPO-markt 

voor Europese groeiondernemingen nog steeds zeer zwak is. Tevens merken we dat de 

meeste Europese macro-economische indicatoren eind van het jaar op beter weer stonden dan 

in het begin van het recessiejaar. We hopen dat het voorzichtig herstel dat we sedert het 

jaareinde waarnemen zich kan bestendigen.” 

Hij vervolgt: “De portefeuille onderging de afgelopen maanden negatieve waarde-aanpassingen 

bij een aantal beursgenoteerde participaties en verschillende fondsen beheerd door derden. De 

diverse investeringsteams hebben de afgelopen maanden zeer hard gewerkt op concrete acties 

tot waardecreatie in elk van onze dossiers en focussen op de verdere uitbouw van onze 

strategische platformen.” 

 
 

Kernpunten  

Eigen vermogen 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2013: 984,4 miljoen EUR (of 

39,81 EUR per aandeel), versus 999,3 miljoen EUR (of 40,42 EUR per aandeel) op 30 

september 2013. 

Balans (per 31/12/2013) 

 Balanstotaal: 1.020,5 miljoen EUR  

 Financiële activa: 888,9 miljoen EUR  
 

  



 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 2 

Investeringen 

 Totale investeringen (op balans): 145,4 miljoen EUR (74,5 miljoen EUR in het derde 

kwartaal). Bijkomende investeringen voor derden in de fondsen beheerd door Gimv: 42,7 

miljoen EUR (29,0 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale investeringen (op balans & 

via co-investeringsfondsen): 188,1 miljoen EUR (103,5 miljoen EUR in het derde kwartaal). 

 Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: Almaviva, Covagen, Itineris, Lampiris en 

Wolf. 

Desinvesteringen 

 Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 78,2 miljoen EUR (27,4 miljoen 

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

de door Gimv beheerde fondsen: 32,4 miljoen EUR (14,9 miljoen EUR in het derde 

kwartaal). Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 110,6 miljoen 

EUR (42,3 miljoen EUR in het derde kwartaal). 

 Opbrengst van de desinvesteringen: 27,3% boven hun boekwaarde op 31 maart 2013, en 

een multiple van 1,0 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde. 

 De desinvesteringen in het derde kwartaal zijn voornamelijk afkomstig van de verkoop van 

het resterend belang in Ablynx en Ambit Biosciences, de verkoop van 30% van de 

participatie in Punch Powertrain en diverse distributies uit fondsen. 

 
 
Toelichting belangrijkste investeringen 3e trimester 

Almaviva (www.almaviva-sante.fr) werd opgericht in 2007 door CEO Bruno Marie. Met een 

doorgedreven en wel overdachte overnamestrategie, groeide Almaviva uit tot een groep van 

zeven gespecialiseerde ziekenhuizen met een sterke lokale vertegenwoordiging en een 

uitstekende reputatie in bepaalde chirurgische domeinen, zoals orthopedie, oftalmologie, 

cardiologie en gastro-enterologie. De groep beheert een 750-tal bedden en 65 operatiekamers 

en stelt meer dan 1000 werknemers en 600 onafhankelijke artsen tewerk. In 2012 realiseerde 

Almaviva een omzet van meer dan 100 miljoen EUR. Hiermee is het de tweede grootste 

ziekenhuisgroep in de PACA regio (Province - Alpen – Côte d’Azur).  

(Health & Care – Frankrijk – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2013 – 

meerderheidsbelang – investering tot 40 miljoen EUR door Gimv en het Gimv Health & Care fonds) 

http://www.gimv.com/download/nl/16275540/file/pr_almaviva_27112013_ned_merge.pdf 

Covagen (www.covagen.com), opgericht in 2007 als een spin-off van ETH Zürich (Zwitserland), 

ontwikkelt via zijn gepatenteerde Fynomer®-technologie een platform van geneesmiddelen voor 

de behandeling van ontstekingsziektes en kanker. Covagens technologie focust zich op de 

ontwikkeling van bispecifieke FynomAbs, eiwitten die zich op meerdere plaatsen aan een 

antilichaam kunnen binden. Deze technologie resulteert in een aantal nieuwe functionaliteiten 

en een mechanisme dat effectiever is dan de huidige monoclonale antilichamen die op de markt 

zijn. De investering van Gimv kadert in een initiële Serie B financieringsronde van 42 miljoen 

CHF met een optie om 14 miljoen CHF extra op te halen in een latere fase. Dit maakt dat het 

http://www.almaviva-sante.fr/
http://www.covagen.com/
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één van de grootste private financieringsrondes voor een biotechbedrijf in preklinische fase in 

Europa betreft. 

(Health & Care – Zwitserland – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2013 – investering van 

8,3 miljoen CHF) 

http://www.gimv.com/download/nl/16355883/file/pr_covagen_series_b_financing_news_release_0912201

3_nl_merge.pdf 

Itineris (www.intineris.net), met hoofdkantoor bij Gent, is een innovatieve internationale IT 

consultancy groep die zich voor 100% op de nutsindustrie richt. Het biedt innovatieve software-

oplossingen (UMAX™) die gebouwd en gecertifieerd zijn voor het Microsoft Dynamics AX®  

platform. Daarnaast levert Itineris gerelateerde IT-diensten voor nutsbedrijven. Dankzij deze 

oplossingen steunt Itineris uiteenlopende marktactiviteiten (energieleverancier, 

distributienetbeheerder,…) en commodities (elektriciteit, gas, water,…) in zowel de 

gereguleerde als de geliberaliseerde markten in Europa en Noord-Amerika. Itineris kan bogen 

op een aantal grote internationale referenties, zoals GDF Suez, E.ON, AGL Resources, Eneco, 

De Watergroep en Delta. Momenteel heeft Itineris meer dan 250 medewerkers, die samen een 

geconsolideerde omzet realiseren van 25 miljoen EUR. In november investeerde Gimv en het 

door Gimv beheerde Gimv Arkiv Tech Fund II samen 6,5 miljoen EUR in Itineris, als onderdeel 

van een totale financieringsronde van 8,5 miljoen EUR. Deze financiering zal worden gebruikt 

ter ondersteuning van de internationale expansiestrategie van het bedrijf.  

(Sustainable Cities – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2013 – investering van 

6,5 miljoen EUR voor Gimv en Gimv Arkiv Tech Fund II samen) 

http://www.gimv.com/download/nl/16153199/file/pr_itineris__08112013_ned.pdf 

Lampiris (www.lampiris.be) is een onafhankelijke leverancier van groene stroom en gas 

opgericht in 2003, en is sinds 2005 actief op de Belgische gas-en elektriciteitsmarkt. Het bedrijf 

is sinds augustus 2011 ook actief als leverancier van gas en elektriciteit op de Franse markt. In 

het boekjaar 2012 realiseerde Lampis met 170 medewerkers een omzet van 695 miljoen EUR. 

Op vandaag telt het bedrijf in België circa 800 000 elektriciteits-en gasaansluitingen (voor 

particulieren, bedrijven en de openbare sector). Met een marktaandeel van 9% op de gasmarkt 

en 6.5% op de elektriciteitsmarkt is Lampiris de derde energieleverancier in België. Gimv en 

SRIW investeerden eind 2013 samen 40 miljoen EUR in Lampiris, die het nieuwe kapitaal zal 

aanwenden om zijn balans te versterken en zijn verdere groei te financieren.  

(Sustainable Cities – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2013 – investering van 

20,0 miljoen EUR voor Gimv en het Gimv-XL fonds samen) 

http://www.gimv.com/download/nl/15100761/file/pr_lampiris_14062013_ned_final.pdf 

Wolf, dat in 1947 in Straatsburg werd opgericht, ontwerpt, produceert en verdeelt lingerie, 

voornamelijk onder eigen merken (85% van de omzet), maar ontwerpt en produceert daarnaast 

ook collecties voor de grootdistributie en internationaal gereputeerde merken. De groep Wolf is 

de nummer twee binnen het segment van de grootdistributie, maar verdeelt zijn producten sinds 

vijf jaar ook via andere verkoopskanalen. In 2013 realiseert de groep een omzet van 56 miljoen 

EUR waarvan 46 miljoen EUR in Frankrijk. Alle activiteiten van de groep worden vanuit 

Frankrijk aangestuurd. De groep beheerst alle sleutelprocessen, van de creatie tot de 

distributie, over productie en logistiek. De groep Wolf is bijna 30 jaar actief in China, waar het 

zeer sterk verankerd is dankzij een volledig geïntegreerd productieapparaat. De 

http://www.intineris.net/
http://www.gimv.com/download/nl/16153199/file/pr_itineris__08112013_ned.pdf
http://www.lampiris./
http://www.gimv.com/download/nl/15100761/file/pr_lampiris_14062013_ned_final.pdf
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merkenportefeuille van de groep Wolf bevat 5 complementaire merken die tegemoetkomen aan 

de verwachtingen van verschillende vrouwen: Rosy (www.rosy.fr), Sans-Complexe 

(www.sanscomplexe.com), Billet Doux (www.billetdoux.com), Oups (www.oups-lingerie.com) en 

Jardin Secret. Onlangs heeft de groep Wolf de Playboy-licentie overgenomen waarvan de 

eerste collectie in de herfst van 2013 in avant-première is voorgesteld. 

(Consumer 2020 – Frankrijk – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2013 – 

meerderheidsbelang) 

http://www.gimv.com/download/nl/16563664/file/pr_wolf_07012014_ned_final.pdf 

 
 
Toelichting belangrijkste desinvesteringen 3e trimester 
 
Ablynx (www.ablynx.com) werd opgericht in 2001 als een spin-off van het VIB en de Vrije 
Universiteit Brussel (VUB). Gimv verschafte in die initiële fase het startkapitaal voor deze hoog-
innovatieve biofarmaceutische onderneming, die zich toelegt op het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van Nanobodies®. Dit zijn therapeutische proteïnen die worden gebruikt bij de 
ontwikkeling van medicijnen voor de behandeling van onder andere ontstekingen, hematologie, 
oncologie en ademhalingsziekten. Gedurende 12 jaar was Gimv een trouwe partner voor 
Ablynx: niet alleen stond Gimv mee aan de wieg van het bedrijf, maar participeerde het ook in 
zowat alle kapitaalrondes, inclusief de IPO in 2007 en de latere kapitaalverhoging in 2010. De 
onderneming kon eveneens op Gimv rekenen voor de uitbouw van een internationaal syndicaat 
van investeerders. Deze financiering gaf hen een gezonde basis om uit te groeien tot wat het 
vandaag is, namelijk een beursgenoteerd bedrijf met een marktkapitalisatie van circa EUR 390 
miljoen, meer dan 25 projecten in de productportefeuille en zes Nanobodies in klinische 
ontwikkeling. Daarnaast zijn er lopende onderzoeksovereenkomsten en belangrijke 
samenwerkingsakkoorden met verscheidene grote farmaceutische bedrijven. Midden oktober 
verkochten Gimv en het door Gimv beheerde Biotech Fonds Vlaanderen hun resterende 
participatie in het Belgische biotechbedrijf Ablynx. Over de gehele looptijd werd op deze 
investering een return gemaakt die in lijn ligt met het historische gemiddelde van Gimv.  

(Health & Care – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2001 – desinvestering 

van het resterend belang van 2.2% of 1,079,839 aandelen) 

http://www.gimv.com/download/nl/15984333/file/pr_ablynx_exit_17102013_ned.pdf 

 
Ambit (www.ambitbio.com), een Amerikaans biotechbedrijf opgericht in 2000, ontwikkelt 
zogenaamde kinaseremmers (enzymen) voor de behandeling van kanker, auto-immuunziekten 
en ontstekingen. In de tweede helft van mei had de Amerikaanse biotechparticipatie Ambit 
Biosciences een beursintroductie op Nasdaq (ticker AMBI), waarbij het bedrijf 65 miljoen USD 
ophaalde (introductieprijs: 8 USD). Gimv verkocht zijn aandelen in de markt op het einde van 
2013. Over de gehele looptijd boekte Gimv op deze investering een negatieve return. 

(Health & Care – Verenigde Staten – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2002 – 

desinvestering van een belang van 3.8% of 679.330 aandelen) 

 
  
Punch Powertrain (www.punchpowertrain.com) is sinds de jaren zeventig pionier van de 
continu variabele transmissie-technologie (CVT) en heeft de afgelopen jaren een belangrijke 
positie verworven in de snelgroeiende Chinese en Aziatische automarkten. Punch Powertain 
heeft ook veel geïnvesteerd in hypermoderne hybride en elektrische aandrijvingstechnologie. 

file://gimvdoc/GroupData/Admin_Financ_Boekh/-%20PERSBERICHTEN/Persberichten%202013-2014/www.rosy.fr
file://gimvdoc/GroupData/Admin_Financ_Boekh/-%20PERSBERICHTEN/Persberichten%202013-2014/www.sanscomplexe.com
file://gimvdoc/GroupData/Admin_Financ_Boekh/-%20PERSBERICHTEN/Persberichten%202013-2014/www.billetdoux.com
file://gimvdoc/GroupData/Admin_Financ_Boekh/-%20PERSBERICHTEN/Persberichten%202013-2014/www.oups-lingerie.com
http://www.gimv.com/download/nl/16563664/file/pr_wolf_07012014_ned_final.pdf
http://www.ablynx.com/
http://www.gimv.com/download/nl/15984333/file/pr_ablynx_exit_17102013_ned.pdf
http://www.ambitbio.com/
http://www.punchpowertrain.com/
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De positie van de onderneming wordt versterkt door de toenemende focus op 
brandstofefficiëntie en emissiereductie in de wereldwijde automarkten, vooral in het groeiende 
stedelijke verkeer. Sinds de investering van Gimv in 2010 is de onderneming jaarlijks met meer 
dan 30 procent gegroeid, is het aantal werknemers verdrievoudigd tot 670 FTEs, van wie er 
ruim 150 in onderzoek en ontwikkeling actief zijn, is het klantenbestand uitgebreid en het 
productaanbod verruimd. In december 2013 verkochten Gimv en het door Gimv beheerde 
Gimv-XL fonds samen met de andere aandeelhouders een 30% belang in Punch Powertrain 
aan New Horizon Capital, een private equity-investeerder met focus op China. Na de verkoop 
neemt dit belang van Gimv en het Gimv-XL fonds samen af tot 32%. 

(Smart Industries – België – gedeeltelijke desinvestering – Gimv participatie sinds 2010 – verkoop 

van een 12% belang of 30% van de participatie in handen van Gimv en het Gimv-XL fonds samen) 

http://www.gimv.com/download/nl/16377398/file/pr_ppt_partial_exit_12122013_ned_final.pdf 

 
 

Toelichting andere belangrijke gebeurtenissen 3e trimester 
 
Midden december kondigden Gimv en Cube Infrastructure Fund aan exclusieve 
onderhandelingen te voeren om samen de activiteiten van Transdev Group in België over te 
nemen. Transdev (www.transdev.net), één van de grootste transportbedrijven ter wereld, is in 
België actief via Veolia Transport Belgium (VTB), dat dagelijks stedelijke en regionale 
verbindingen verzorgt in opdracht van de openbare vervoersmaatschappijen. Daarnaast is VTB 
ook actief in school- en personeelsvervoer en buscharterdiensten. In 2012 realiseerde het 
Belgische bedrijf een omzet van 94 miljoen EUR met bijna 1100 werknemers en een vloot van 
ongeveer 680 bussen. De ambitie is om de positie van het bedrijf in Vlaanderen te verstevigen 
en verder te laten groeien, zowel organisch als via selectieve overnames. Indien de transactie 
wordt goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten verwerven Gimv – via het Gimv-XL fonds 
– en Cube respectievelijk 49% en 51% van VTB. De verwachting is dat de transactie voor einde 
maart 2014 kan worden afgerond. 

http://www.gimv.com/download/nl/16416840/file/pr_veolia_transport_belgium_18122013_ned__final.pdf 

 
Begin december kondigden Gimv het Gimv Health & Ca re Fonds hun investering aan in het 
Nederlandse Eurocept, een farma en medische thuiszorg onderneming met een unieke 
combinatie van producten en diensten onder één dak. Eurocept Pharmaceuticals verzorgt de 
registratie, marketing, distributie en verkoop van specialistische geneesmiddelen. Daarnaast 
levert Eurocept Homecare medische thuiszorg gericht op medisch specialistische zorg en 
bijbehorende ambulante medische technologie voor het toedienen van medicijnen en voeding. 
Ze garanderen dat de zorg die door de behandelende arts is gestart in de thuissituatie wordt 
voortgezet en dit in nauw overleg met de arts. Door middel van een innovatief 
zorginformatiesysteem en elektronisch patiënten- en voorschrijfdossier blijven alle betrokken 
behandelaars op de hoogte van de medische status van de patiënt. De Eurocept Groep werd 
opgericht in 2001 met hoofdkantoor in het Nederlandse Ankeveen. Inmiddels is de groep 
uitgegroeid tot een professionele organisatie met een omzet van 147 miljoen EUR in 2012, met 
ruim 130 medewerkers die actief zijn in de Benelux en de rest van Europa. De transactie - 
waarbij Gimv een minderheidsbelang verwierf - kon begin 2014 finaal worden afgerond. 

http://www.gimv.com/download/nl/16328027/file/pr_eurocept_05122013_ned.pdf 

 

http://www.gimv.com/download/nl/16377398/file/pr_ppt_partial_exit_12122013_ned_final.pdf
file://gimvdoc/GroupData/Admin_Financ_Boekh/-%20PERSBERICHTEN/Persberichten%202013-2014/www.transdev.net
http://www.gimv.com/download/nl/16416840/file/pr_veolia_transport_belgium_18122013_ned__final.pdf
http://www.gimv.com/download/nl/16328027/file/pr_eurocept_05122013_ned.pdf
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Midden november kondigden Gimv en Belfius aan een versnelling hoger te willen schakelen 
met hun infrastructuur joint-venture DG Infra. Sinds de start in 2007 wist DG Infra zich op de 
kaart te zetten met 20 investeringen in zuivere infrastructuurprojecten of projecten met 
infrastructuurkenmerken, en dit zowel in België als de ons omringende landen. Hierbij werd een 
expertise opgebouwd in Publiek Private Samenwerking (PPS), hernieuwbare energieprojecten 
en andere infrastructuur-activa. Gelet op de ervaring van de afgelopen jaren, hebben beide 
sponsors beslist om hun infrastructuur joint-venture verder uit te bouwen. Hierbij zal DG Infra 
naast zijn activiteit als fondsbeheerder ook infrastructuurprojecten ontwikkelen met het oog op 
een latere valorisatie. Bovenop een bijkomende allocatie van de sponsors, zal ook worden 
gekeken hoe additionele middelen van externe investeerders kunnen worden ingezet. Dit moet 
DG Infra de mogelijkheid geven om de komende vijf jaar 400 miljoen EUR te investeren. In 
functie van deze ambities, zal het team verder worden uitgebreid. 

http://www.gimv.com/download/nl/16205152/file/pr_dg_infra_next_16112013_ned.pdf 

 

In de tweede helft van oktober 2013 haakten twee nieuwe potentiële investeerders, waarmee 

Electrawinds sinds de zomer onderhandelde, onverwacht af. Met het oog op het vrijwaren van 

de continuïteit van de onderneming, legde een investeerdersconsortium bestaande uit DG 

Infra+, Gimv-XL, Fortino en PMV op 21 november een gezamenlijk investeringsvoorstel neer bij 

de raad van bestuur van Electrawinds SE. Dit voorstel omvatte een gezamenlijke investering 

van EUR 47.2 miljoen EUR in Electrawinds NV, en werd eveneens gesteund door de Federale 

Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en diverse andere schuldeisers. Het 

consortium moest evenwel vaststellen dat haar voorstel geen steun genoot van de referentie-

aandeelhouders van Electrawinds SE. Op 9 december 2013 besliste de raad van bestuur van 

Electrawinds SE om de WCO-procedure (Wet Continuïteit Ondernemingen) aan te vragen bij de 

rechtbank van koophandel, wat op 26 december 2013 werd toegekend. In het kader van deze 

procedure werden drie gerechtsmandatarissen en een interim-CEO aangeduid. Begin februari 

2014 verkocht Electrawinds haar 80-procent belang in Electrawinds Biostoom nv in het kader 

van haar herstructureringsstrategie. 

 
 
Financiële kalender 

 

 Resultaten boekjaar 2013/14 (periode 01/04/2013-31/03/2014) 22 mei 2014 

 Algemene Vergadering boekjaar 2013/14 25 juni 2014 

 Business update eerste kwartaal boekjaar 2014/15 (periode 01/04/2014-30/06/2014) 17 juli 2014 

 Halfjaarresultaten boekjaar 2014/15 (periode 01/04/2014-30/09/2014) 20 november 2014 
 
  

http://www.gimv.com/download/nl/16205152/file/pr_dg_infra_next_16112013_ned.pdf
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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 75 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer dan 6 miljard EUR genereren 

en meer dan 26.000 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 informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.  

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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

Kristof Vande Capelle, Chief Financial Officer 

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

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

