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Update over meest recente exit activiteiten 
 

 
Gimv kondigt aan dat het vandaag zijn volledige participatie in het Amerikaanse farmaceutisch 
bedrijf Astex heeft verkocht. Astex onderzoekt, ontwikkelt en commercialiseert nieuwe 
geneesmiddelen tegen kanker en andere menselijke ziekten waartegen voorlopig nog geen 
probaat middel is gevonden. Deze verkoop heeft een licht positieve impact op het laatst 
gepubliceerde eigen vermogen van Gimv per 31 december 2012 (0,9 miljoen EUR of 0,04 EUR per 
aandeel). Over de gehele looptijd van de investering leverde dit een marginaal rendement op.  
 
Daarnaast hebben Gimv en het door Gimv beheerde Biotech Fonds Vlaanderen recent hun 
participatie in biotechbedrijf Ablynx verminderd met ruim een kwart. Op 5 maart 2013 bedraagt het 
totaal aantal aandelen 5.825.939 (2.897.065 aandelen voor Gimv en 2.928.874 aandelen voor 
BFV). Na de herplaatsing en de kapitaalverhoging van het bedrijf dilueerde onze totale participatie  
tot 12,1% op 5 maart 2013. Hiermee zijn we onder de statutaire drempel van 15% gegaan. Deze 
gedeeltelijke exit heeft een positieve impact van 1,8 miljoen EUR of 0,07 EUR per aandeel op het 
laatste gepubliceerde eigen vermogen van Gimv per 31 december 2012. 
 
Ondanks aanhoudende inspanningen om de liquiditeit te bewaren en het bedrijf binnen de sector te 
herpositioneren en na intensieve gesprekken met kandidaat overnemers, kondigde Verbinnen 
Poultry Group op 25 februari 2013 zijn beslissing aan om de boeken neer te leggen. Het volledige 
verlies van deze participatie heeft geen bijkomende impact op het laatst gepubliceerde eigen 
vermogen van Gimv per 31 December 2012. 
 

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 

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 informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com. 
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