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Antwerpen, 19 februari 2015, 7u00 CET 

 
Business update 
Eerste 9 maanden van het boekjaar 2014/2015 
 

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 2014 tot 31 december 2014. 
Alle cijfers verwijzen naar de geconsolideerde cijfers van Gimv (wettelijke consolidatie / niet-
geauditeerde cijfers). 

 
 
Commentaar  

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

“Net zoals in het eerste semester, konden we in het afgelopen kwartaal gebruik maken van de 

interesse van industriële kopers en de toegenomen liquiditeit op de aandelenmarkten. Dit heeft 

ons opnieuw toegelaten om aantrekkelijke exits te realiseren met een belangrijke 

cashgeneratie. Vanuit de platformvisie werd ook geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de 

portefeuille. Zo waren er niet alleen een aantal investeringen in nieuwe groeibedrijven,  maar 

werd ook geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de bestaande portefeuillebedrijven. 

Daarnaast realiseerden sommige participaties ook belangrijke overnames die ze autonoom 

financierden.”  

“Behoudens onverwachte marktomstandigheden in het lopende kwartaal, zitten de resultaten 

van Gimv na negen maanden ruim op schema om opnieuw aan te knopen met onze 

langetermijnrendementsdoelstelling. De gerealiseerde meerwaarden op de desinvesteringen 

waren hierbij veruit de belangrijkste factor. We bemerken daarenboven ook een voorzichtige 

operationele verbetering bij de bedrijven in de portefeuille.” 

 
 

Kernpunten  

Eigen vermogen 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 31 december 2014: 1056,0 miljoen EUR 

(of 41,53 EUR per aandeel), versus 1003,3 miljoen EUR (of 39,46 EUR per aandeel) op 30 

september 2014. 

Balans (per 31/12/2014) 

 Balanstotaal: 1.095,9 miljoen EUR  

 Financiële activa / portefeuille: 846,7 miljoen EUR 

 Nettokaspositie: 214,8 miljoen EUR  
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Investeringen 

 Totale investeringen (op balans): 87,3 miljoen EUR (58,9 miljoen EUR in het derde 

kwartaal). Bijkomende investeringen voor derden in de fondsen beheerd door Gimv: 29,6 

miljoen EUR (13,5 miljoen EUR in het derde kwartaal). Totale investeringen voor de eerste 

9 maanden van het lopende boekjaar (op balans & via co-investeringsfondsen): 116,9 

miljoen EUR (72,4 miljoen EUR in het derde kwartaal). 

 Voornaamste investeringen in het derde kwartaal: Almaviva Santé, Ecochem, Europlasma, 

Mackevision en Melijoe.com.  

Desinvesteringen 

 Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 293,1 miljoen EUR (154,8 

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

derden in de door Gimv beheerde fondsen: 21,0 miljoen EUR (2,4 miljoen EUR in het derde 

kwartaal). Totale desinvesteringen voor de eerste 9 maanden van het lopende boekjaar (op 

balans & via co-investeringsfondsen): 314,0 miljoen EUR (157,1 miljoen EUR in het derde 

kwartaal). 

 Opbrengst van de desinvesteringen: 45,0% boven hun boekwaarde op 31 maart 2014, en 

een multiple van 2,0 versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde. 

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

dCinex, EBT, Funico, Prosensa, Trustteam en een nabetaling in het kader van de  

Endosense-exit.  

 
Toelichting belangrijkste investeringen 3e trimester 

Almaviva Santé (www.almaviva-santé.fr), kondigde recent de overname aan van het Hôpital 

Privé d’Evry (HPE), dat bestaat uit twee complementaire ziekenhuizen net beneden Parijs. Dit is 

een eerste stap voor Almaviva Santé in de uitbouw van een ziekenhuisnetwerk in de regio Île-

de-France. Op vandaag beheert Almavia Santé reeds zeven gespecialiseerde ziekenhuizen in 

de Zuid-Franse PACA-regio (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Inclusief het overgenomen HPE telt 

Almaviva Santé meer dan 1000 bedden, 70 operatiekamers, 650 medische specialisten en 

meer dan 1200 werknemers. 

(Health & Care – Frankrijk – opvolgingsinvestering – Gimv participatie sinds 2013 – geen verdere 

details publiek) 

http://gimv.com/uploads/media/54b4f8339f231.pdf 

Ecochem (www.ecochem.be), een Belgische onderneming opgericht in 2000, ontwikkelt en 

produceert milieuvriendelijke brandvertragende additieven, die hoofdzakelijk gebruikt worden in 

de bouw- en transportsector en elektronische applicaties. De materialen worden toegevoegd 

aan materialen zoals hout, isolatiemateriaal, textiel en kunststoffen om de vlammen die bij 

brand ontstaan te voorkomen, te onderdrukken of te vertragen. Ecochem realiseert op vandaag 

25 miljoen EUR omzet, met klanten in ruim 25 landen.  

(Sustainable Cities – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2014 – 

meerderheidsbelang) 

http://gimv.com/uploads/media/54638e94259b4.pdf 

http://www.almaviva-santé.fr/
http://gimv.com/uploads/media/54b4f8339f231.pdf
http://www.ecochem./
http://gimv.com/uploads/media/54638e94259b4.pdf
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Europlasma (www.europlasma.com) ontwikkelt onder de merknaam Nanofics op plasma 

gebaseerde coatingoplossingen om elektronica en textiel te verbeteren en te beschermen. 

Naast ontwerp en bouw van gebruiksklare apparatuur voor de vacuümbehandeling met plasma, 

levert de onderneming ook de nodige chemicaliën voor het gebruik in haar hoogtechnologische 

installaties. Dankzij deze technologie kunnen OEM’s en fabrikanten vloeiafstotende of 

vloeistofaantrekkende nanocoatings aanbrengen op zowel complexe 3D-vormen als op rollen 

textiel. 

(Smart Industries – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2014 – 

meerderheidsbelang) 

http://gimv.com/uploads/media/544a73ffc7a7d.pdf 

Mackevision (www.mackevision.com), opgericht in 1994 en met hoofdkantoor in Stuttgart, is 

een toonaangevende speler op het vlak van computeranimatie. Het bedrijf ontwikkelt 

technologische oplossingen die toelaten om snel beelden te maken op basis van CAD-data. De 

software en dienstverlening van Mackevision hebben een ruim toepassingsgebied in 

verschillende sectoren. Webconfigurators in de automobielsector zijn een belangrijke 

toepassing, maar ook de design- en architectuursector kunnen baat hebben bij deze 

technologie. Naast de computeranimatie-afdeling heeft Mackevision ook een divisie visuele 

effecten. Deze afdeling is gespecialiseerd in speelfilms, series en commercials van hoge 

kwaliteit. In 2014 won deze afdeling nog een Emmy Award voor haar bijdrage aan Game of 

Thrones. Met ruim 300 gespecialiseerde medewerkers realiseerde de onderneming het 

afgelopen jaar een omzet van ongeveer 30 miljoen EUR.  

(Smart Industries – Duitsland – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2014 – 

meerderheidsbelang) 

http://gimv.com/uploads/media/547816715e8d6.pdf 

Melijoe.com (www.melijoe.com) is de nummer één op de onlinemarkt van multimerkenmode 

voor kinderen. Melijoe.com is meer dan een e-commercewebsite. Het wordt door 

kindermodemerken in het hogere prijssegment erkend als de multimerkensite die hun imago het 

beste weerspiegelt en qua inhoud wereldwijd als een voorbeeld wordt gezien. De onderneming 

wil tegen 2017 wereldleider worden op het vlak van online kindermode. 

(Consumer 2020 – Frankrijk – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2014 – Gimv 

participeerde in een kapitaalronde van 9 miljoen EUR) 

http://gimv.com/uploads/media/547421f27ebcb.pdf 

 
Daarnaast waren er enkele belangrijke volstortingen bij de fondsen beheerd door derden. 

 
 
Toelichting belangrijkste desinvesteringen 3e trimester 
 

dcinex (www.dcinex.com) werd eind oktober verkocht aan het Franse beursgenoteerde 

Ymagis. Deze transactie werd betaald onder de vorm van verschillende instrumenten, waarbij 

Gimv naast 0,4 miljoen EUR contanten ook 52184 nieuwe Ymagis-aandelen en een uitgestelde 

betaling van 1,1 miljoen EUR verkreeg. Bovendien betaalde dCinex naar aanleiding van deze 

transactie de bestaande aandeelhoudersleningen terug (voor Gimv betekende dit  6 miljoen 

EUR inclusief rente). Gimv nam in 2009 een belang in XDC, dat in 2012 na de fusie met FTT en 

Bewegte Bilder omgevormd werd tot dcinex. Zo werd de groep een toonaangevende pan-

http://www.europlasma.com/
http://www.mackevision./
http://gimv.com/uploads/media/547816715e8d6.pdf
http://www.melijoe.com/
http://gimv.com/uploads/media/547421f27ebcb.pdf
http://www.dcinex.com/
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Europese leverancier van hoogwaardige en volledig geïntegreerde oplossingen voor de 

bioscoopsector. De transactie met Ymagis bracht een nog grotere en sterkere entiteit tot stand, 

die dcinex in staat moet stellen zijn succesvolle evolutie in de markt voort te zetten. 

(Smart Industries – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2009 – 6,4 miljoen 

EUR cash + 52184 Ymagis-aandelen + 1,1 miljoen EUR uitgestelde betaling) 

http://gimv.com/uploads/media/53cca55c38721.pdf 

 
 

De groep SEA-invest (www.sea-invest.com) kocht eind november het 30% belang in European 
Bulk Terminals (EBT) over van Gimv en NMBS, en werd hierdoor de enige aandeelhouder. De 
groep SEA-invest is gespecialiseerd in de uitbating van terminals voor droge en vloeibare 
bulkgoederen, alsmede voor fruit. De groep ontplooit activiteiten in 25 havens verspreid over 9 
landen in 2 continenten. Met 5500 medewerkers behandelt de groep SEA-invest jaarlijks 100 
miljoen ton goederen. Deze verkoop had een positieve impact van 0,5 EUR per aandeel op de 
derdekwartaalresultaten van Gimv. 

(Sustainable Cities – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 1992 – 15%-

belang) 

http://gimv.com/uploads/media/5478a6914c4e1.pdf 

 
 
Eind oktober keurde de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) het gebruik van de 
Tacticath

TM
 Quartz katheder goed. St. Jude Medical , dat dit product verwierf door de acquisitie 

van het Zwitserse Endosense in augustus 2013, start zeer binnenkort met de commercialisatie 
op de Amerikaanse markt. Het bereiken van deze mijlpaal betekende een nabetaling voor de 
toenmalige aandeelhouders van Endosense, waaronder Gimv. Dit betekende voor Gimv een 
positieve impact van 9,1 miljoen CHF op de resultaten van het derde kwartaal. 

(Health & Care – Zwitserland – nabetaling – Gimv participatie sinds 2001 – geen verdere details 

publiek) 

http://media.sjm.com/newsroom/news-releases/news-releases-details/2014/St-Jude-Medical-Receives-FDA-Approval-

of-TactiCath-Quartz-Contact-Force-Ablation-Catheter-for-Treatment-of-Atrial-Fibrillation/default.aspx 

 
Funico International (www.funico.be), actief in de productie en verkoop van uitvaartkisten, 
werd opgericht in 2000 als holdingmaatschappij boven Demaco en Ceceuils du Nord. Gimv en 
Vectis werden aandeelhouder van de onderneming in 2006. Sindsdien deed de groep 
verschillende overnames en groeide de groepsproductie, met vestigingen in België en Frankrijk, 
aan tot 90000 lijkkisten. Eind 2014 beslissen Gimv en Vectis om hun belang in de onderneming 
te verkopen aan een andere financiële investeerder.  

(Consumer 2020 – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2006 – 

meerderheidsbelang) 

 
 
Prosensa (www.prosensa.eu), opgericht in 2002, is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt 
op de ontdekking, ontwikkeling en commercialisering van RNA modulerende therapieën. Het 
bedrijf richt zich op onbehandelbare erfelijke afwijkingen, met een primaire focus op 
neuromusculaire en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Duchenne (DMD), 
myotone dystrofie en de ziekte van Huntington. In juni 2013 realiseerde Prosensa een 
succesvolle IPO op Nasdaq. Hun leadproduct tegen DMD – Drisapersen – bevindt zich 
momenteel in een goedkeuringsproces door de FDA. Eind november 2014 deed BioMarin een 

http://gimv.com/uploads/media/53cca55c38721.pdf
http://www.sea-invest.com/
http://gimv.com/uploads/media/5478a6914c4e1.pdf
http://media.sjm.com/newsroom/news-releases/news-releases-details/2014/St-Jude-Medical-Receives-FDA-Approval-of-TactiCath-Quartz-Contact-Force-Ablation-Catheter-for-Treatment-of-Atrial-Fibrillation/default.aspx
http://media.sjm.com/newsroom/news-releases/news-releases-details/2014/St-Jude-Medical-Receives-FDA-Approval-of-TactiCath-Quartz-Contact-Force-Ablation-Catheter-for-Treatment-of-Atrial-Fibrillation/default.aspx
http://www.funico.be/
http://www.prosensa.eu/
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overnamebod op het bedrijf voor 680 miljoen USD, naast een eventuele betaling van 160 
miljoen USD bij het behalen van bepaalde mijlpalen. Gimv verkocht zijn participatie in de loop 
van het derde trimester op de beurs. 

(Health & Care – Nederland – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2008 – verkoop 

van een 7% belang) 

 
 
Trustteam (www.trustteam.be), werd begin oktober verkocht aan Naxicap Partners en Philip 
Cracco. In oktober 2011 ondersteunde Gimv de management buyout door het huidige 
directieteam van Trustteam. De inspanningen van Trustteam om een betrouwbare ICT-partner 
te zijn voor zijn klanten en om zijn software verder te ontwikkelen als referentietool, leverden het 
bedrijf een aanzienlijke omzetgroei en toename van de operationele marge op. De positieve 
impact van deze verkoop was reeds vertaald in de waarderingsoefening en dus het resultaat 
van het eerste semester, waardoor er geen bijkomende impact was in het derde kwartaal. 

(Smart Industries – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2011 – 

meerderheidsbelang) 

http://gimv.com/uploads/media/542b915ea6f63.pdf 

 

 

Toelichting andere belangrijke gebeurtenissen 3e trimester 
 
Op 21 oktober kondigde Gimv aan dat het Marc Descheemaecker, huidig voorzitter van de 
raad van bestuur van Brussels Airport Company, huidig voorzitter van de raad van bestuur van 
de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn en voormalig CEO van NMBS, gecoöpteerd heeft als 
bestuurder. De raad van bestuur zal aan de eerstvolgende algemene vergadering van Gimv 
vragen om deze benoeming te bekrachtigen. 

 

Eind november kondigde Gimv ook enkele wijzigingen aan in zijn directiecomité. Zo vervoegde 

Benoît Raillard het directiecomité van Gimv als operating partner. Benoît beschikt over meer 

dan twintig jaar professionele ervaring in de strategische en operationele begeleiding in diverse 

industriële sectoren. Vanuit zijn rijke ervaring zal hij de diverse platformteams en 

portefeuillebedrijven begeleiden in hun groei- en waardecreatietrajecten. Eveneens werd 

aangekondigd dat Marc Vercruysse per einde boekjaar terugtreedt uit het directiecomité om 

zich te focussen op de verdere uitbouw van de fondsactiviteiten van Gimv, en in het bijzonder 

van de op stapel staande infrastructuurinitiatieven.  

 

 

Toelichting belangrijke gebeurtenissen na 31 december 2014 

Begin februari verkocht Gimv zijn 30%-belang in Viabuild (www.viabuild.be), een top-3-speler 
in de Belgische markt van wegenbouw en afbraakwerken, aan medeaandeelhouders familie 
Verhaeren en familie Deckx. Het verhaal van Viabuild begon voor Gimv begin 2008, toen het 
een belang verwierf in wegenbouwer Verhaeren, een bedrijf met toen circa 40 miljoen euro 
omzet en 125 werknemers. Mede onder impuls van Gimv werd resoluut gekozen voor een 
professionalisering van de organisatie en een duidelijke groeistrategie, zowel organisch als via 
een intensief buy- & buildtraject. Deze verschillende operaties zorgden voor zowel een 
geografische uitbreiding van de groep, als voor een verbreding van de  activiteiten. Viabuild 

http://www.trustteam.be/
http://gimv.com/uploads/media/542b915ea6f63.pdf
http://www.viabuild.be/
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groeide uit tot een geïntegreerd aannemingsbedrijf met specialisaties in rioleringswerken & 
rioolrenovatie, asfaltwerken, burgerlijke bouwkunde, grond- en afbraakwerken, 
asbestverwijdering, wegenbouw, bodemsanering en passieve vuurbescherming. Vandaag is de 
groep een Belgische top-3-speler in wegen-, riolerings- en afbraakwerken met een omzet van 
ruim 150 miljoen EUR die 750 medewerkers tewerkstelt in België. Na deze transactie worden 
de families Verhaeren en Deckx in een 50/50-verhouding de enige aandeelhouders van het 
bedrijf. Deze exit resulteerde in een netto meerwaarde ten opzichte van het eigen vermogen 
van Gimv per 30 september van 2,3 miljoen EUR. 

http://gimv.com/uploads/media/54d4883623a96.pdf 

Begin december kondigde Gimv aan 7 miljoen EUR te zullen investeren in de Nederlandse Well 
Services Group (www.wellservices.eu), een service provider voor de olie- en gasindustrie. 
Begin januari kreeg Gimv de toelating van de mededingingsautoriteiten, waardoor de transactie 
finaal kon worden afgerond en Gimv een minderheidsbelang verwierf naast CEO/oprichter 
Geert Prins en het management. De activiteiten van de Well Services Group zijn georganiseerd 
in drie business units: Coil Services, Slickline Services en PNS (Pipeline Nitrogen Services). 
Coil Services is gespecialiseerd in het reinigen en regenereren van bestaande on- & offshore 
olie- en gasputten met behulp van coiled tubing. Slickline Services houdt zich bezig met het 
installeren van pluggen en meetapparatuur in olie- en gasputten. PNS focust zich op het 
onderhoud van olie- en gasinfrastructuur, zoals de reiniging en inspectie van zowel on- als 
offshore olie- en gaspijpleidingen. Well Services Group, opgericht in 2005, telt ruim 400 
medewerkers in vijf landen. De groep is actief  in ongeveer 25 landen wereldwijd. 

http://gimv.com/uploads/media/547f44568e7e4.pdf 

Vorige week kondigde Gimv aan dat zijn Belgisch portefeuillebedrijf ActoGenix 
(www.actogenix.com) wordt overgenomen door Intrexon Corporation, een marktleider in 
synthetische biologie en beursgenoteerd op de New York Stock Exchange. Naar aanleiding van 
de definitieve overeenkomst, zullen de aandeelhouders van ActoGenix ongeveer 30 miljoen 
USD in contanten en 30 miljoen USD in gewone aandelen Intrexon ontvangen. De afronding 
van de transactie, die verwacht wordt in het eerste kwartaal, is onderworpen aan de 
gebruikelijke voorwaarden. ActoGenix werd in juni 2006 opgericht als spin-off van het Vlaams 
Instituut voor Biotechnologie (VIB) en de Universiteit Gent. ActoGenix focust op de ontwikkeling 
en commercialisatie van ActoBioticsTM, een nieuwe categorie van oraal toe te dienen 
geneesmiddelen voor de gerichte behandeling van ernstige ziektes die een intensieve 
medische verzorging vereisen. Deze transactie heeft een licht positieve impact op het laatst 
gepubliceerde eigen vermogen van Gimv. Er werden geen verdere details over deze transactie 
bekend gemaakt. 

http://gimv.com/uploads/media/54ddff2ea3a0e.pdf 

 
Sinds de aanvang van het kalenderjaar werd de organisatie in de verschillende thuismarkten 
van Gimv versterkt met een aantal nieuwe profielen. Vanuit hun diverse achtergrond, vaak 
doorweven met de nodige industriële en operationele ervaring, vormen ze een verrijking voor de 
bestaande platformteams. 

 
 
  

http://gimv.com/uploads/media/54d4883623a96.pdf
http://www.wellservices.eu/
http://www.actogenix.com/
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Financiële kalender 

 

 Resultaten boekjaar 2014/15 (periode 01/04/2014-31/03/2015) 21 mei 2015 

 Algemene Vergadering boekjaar 2014/15 24 juni 2015 

 Business update eerste kwartaal boekjaar 2015/16 (periode 01/04/2015-30/06/2015) 16 juli 2015 

 Halfjaarresultaten boekjaar 2015/16 (periode 01/04/2015-30/09/2015) 19 november 2015 
 
 
 
 
 

 

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

