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Antwerpen, 16 juli 2015, 7u00 CET 

 
Business update 
Eerste 3 maanden van het boekjaar 2015/2016 
 

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 2015 tot 30 juni 2015. Alle 
cijfers verwijzen naar de geconsolideerde cijfers van Gimv (wettelijke consolidatie / niet-
geauditeerde cijfers). 

 
 
Kernpunten & Commentaar 

Eigen vermogen 

 Waarde eigen vermogen (deel van de groep) op 30 juni 2015: 1 081,3 miljoen EUR (of 

42,53 EUR per aandeel), na aftrek van het dividend dat werd uitbetaald op 1 juli 2015 (62,3 

miljoen EUR of 2,45 EUR per aandeel), versus 1.092,6 miljoen EUR (of 42,97 EUR per 

aandeel) op 31 maart 2015 (vóór dividenduitkering). 

Balans (per 30/06/2015) 

 Balanstotaal: 1 185,5 miljoen EUR  

 Financiële activa / portefeuille: 905,9 miljoen EUR 

 Nettokaspositie: 256,8 miljoen EUR (194,5 miljoen EUR na dividenduitkering op 1 juli 2015) 

Commentaar  

Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over het voorbije kwartaal: “Net zoals gedurende 

het voorgaande boekjaar bleef het exitklimaat gunstig, waardoor we ook in het eerste kwartaal 

van dit boekjaar de vruchten konden plukken van volgehouden investeringen. Daarnaast 

groeiden de bedrijfsresultaten van onze participaties. Deze evolutie geeft ons vertrouwen voor  

verdere waardecreatie vanuit een sterke en gefocuste portefeuille.” 

Investeringen 

 Totale investeringen (op balans): 3,5 miljoen EUR. Bijkomende investeringen in de fondsen 

beheerd door Gimv: 15,5 miljoen EUR. Totale investeringen (op balans & via co-

investeringsfondsen): 19,0 miljoen EUR. 

 De voornaamste investeringen in het eerste kwartaal betroffen enkele kleinere 

vervolginvesteringen en volstortingen bij diverse fondsen van derden. 
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Desinvesteringen 

 Totale verkoopsopbrengst uit desinvesteringen (op balans): 72,7 miljoen EUR. Bijkomende 

opbrengsten uit desinvesteringen voor derden in de door Gimv beheerde fondsen: 19,6 

miljoen EUR. Totale desinvesteringen (op balans & via co-investeringsfondsen): 92,3 

miljoen EUR.  

 Opbrengst van de desinvesteringen: 56,2% boven hun boekwaarde op 31 maart 2015, en 

een multiple van 1,3x versus hun oorspronkelijke aanschaffingswaarde. 

 De voornaamste desinvesteringen in het eerste kwartaal: Acertys, Easyvoyage, Numac 

Group, Prosonix, ProxiAD en XL Video. 

 

 
Toelichting belangrijkste investeringen 1e trimester 
 
De investeringen van het eerste trimester betroffen enkele kleinere vervolginvesteringen en 
volstortingen bij diverse fondsen van derden. 

 
 
Toelichting belangrijkste desinvesteringen 1e trimester 

 Begin mei kondigde Gimv de verkoop aan van zijn Belgische participatie XL Video 

(www.xlvideo.com) aan Production Resource Group (PRG), wereldwijd de belangrijkste 

leverancier van technologie voor entertainment en evenementen. Deze transactie werd 

begin juni afgerond met een licht positieve meerwaarde ten opzichte van het eigen 

vermogen van Gimv op 31 maart 2015 van 2,8 miljoen EUR (0,11 EUR per aandeel). 

(Consumer 2020 – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2010 – geen 

verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/uploads/media/554a37015049a.pdf 

 Acertys Group (www.acertys.com) en Gimv kondigden op 7 mei aan dat de afdelingen 

Acertys Healthcare nv, Medvision Healthcare nv en FMH Medical bv worden overgenomen 

door het Belgische Duo-Med. De afdeling Heyer sa werd verkocht aan een andere 

industriële groep. Deze exit resulteerde in een netto meerwaarde ten opzichte van het 

eigen vermogen van Gimv per 31 maart 2015 van 5,1 miljoen EUR (0,20 EUR per 

aandeel).  

(Health & Care – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2007 – 

meerderheidsbelang) 

http://www.gimv.com/uploads/media/554af85d7971e.pdf 

 Midden mei werd aangekondigd dat Circassia Pharmaceuticals, een Engels 

beursgenoteerd biotechbedrijf, portefeuillebedrijf Prosonix (www.prosonix.co.uk) 

overneemt. De overnameprijs bestaat uit een onmiddellijke cashbetaling van 70 miljoen 

GBP en een uitgestelde betaling gekoppeld aan de goedkeuring van een van de producten 

van Prosonix. Zonder rekening te houden met deze uitgestelde betaling, resulteerde deze 

http://www.xlvideo.com/
http://www.acertys.com/
http://www.prosonix.co.uk/
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exit in een netto meerwaarde van 7,2 miljoen EUR (0,28 EUR per aandeel) ten opzichte 

van het eigen vermogen van Gimv per 31 maart 2015. 

(Health & Care – België – volledige desinvestering – Gimv participatie sinds 2012 – geen 

verdere details publiek) 

http://www.gimv.com/uploads/media/5555905061582.pdf 

 Begin juni kondigde Gimv de verkoop van een belangrijk deel van zijn participatie in 

Easyvoyage (www.easyvoyage.com) aan. In navolging van de exclusieve gesprekken met 

Webedia werd een akkoord bereikt, waardoor Webedia 57% van de aandelen verwerft en 

het management 30% behoudt. Het saldo blijft in handen van de bestaande 

aandeelhouders Gimv en Siparex. Deze verkoop had geen impact op het eigen vermogen 

van Gimv op 31 maart 2015. 

(Consumer 2020 – Frankrijk – partiële desinvestering – Gimv participatie sinds 2009 – 

meerderheidsbelang) 

http://www.gimv.com/uploads/media/55770a02acfe0.pdf 

 Begin februari besliste Greenyard Foods tot een gedeeltelijke herfinanciering (10 miljoen 

EUR hoofdsom + 2 miljoen EUR gekapitaliseerde intresten) van de achtergestelde 

obligatielening die in juli 2011 werd verstrekt door het Gimv-XL fonds. Begin mei vond de 

effectieve terugbetaling plaats van deze 12 miljoen EUR.  

 

 Op 12 mei ll. kende infrastructuurbedrijf TINC (www.tincinvest.com), ontstaan uit de 

infrastructuur-joint-venture van Gimv met Belfius, een succesvolle beursintroductie op 

Euronext Brussel. Deze beursintroductie had geen materiële impact op de waarde van het 

eigen vermogen van Gimv. Ook na uitoefening van de overtoewijzingsoptie, waarbij Gimv 

197.525 TINC-aandelen verkocht, blijft het met 1.455.599 aandelen (of 10,3% van de totaal 

uitstaande aandelen) een belangrijke aandeelhouder van TINC. 

http://files.newscenter.webdisclosure.com/406801/PRTINC_Overallotment_option_01062015_NED.pdf 

Daarnaast waren er eveneens kleinere desinvesteringen die geen noemenswaardige impact 

hadden op het eigen vermogen van Gimv per 31 maart 2015: Numac Group en ProxiAD. De 

overige desinvesteringen waren voornamelijk afkomstig van distributies uit fondsen van derden. 

 

 

Toelichting andere belangrijke gebeurtenissen 1e trimester 

Op 24 juni 2015 keurde de algemene vergadering de herbenoeming goed van volgende 

bestuurders: de heer Urbain Vandeurzen en de heer Marc Descheemaecker. Daarnaast keurde 

de algemene vergadering de benoeming goed van volgende nieuwe bestuurders: mevrouw 

Brigitte Boone, mevrouw Hilde Laga en de heer Karel Plasman. Alle benoemingen gelden tot 

sluiting van de Gewone Algemene Vergadering in 2019. 

 

  

http://www.easyvoyage.com/
http://www.gimv.com/uploads/media/55770a02acfe0.pdf
http://www.tincinvest.com/
http://files.newscenter.webdisclosure.com/406801/PRTINC_Overallotment_option_01062015_NED


 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 4 

Toelichting belangrijke gebeurtenissen na 30 juni 2015 

 Op 2 juli kondigde Greenyard Foods (www.greenyardfoods.com) de resultaten aan van 

een private plaatsing van aandelen aangehouden door Gimv-XL Fonds en Deprez Holding. 

In totaal werden ca. 5,5 miljoen aandelen geplaatst aan een koers van 14,5 EUR per 

aandeel. Dit leverde een totaalopbrengst op van 80 miljoen EUR. Gimv heeft 1,1 miljoen 

aandelen (3,1 miljoen aandelen inclusief Gimv-XL Fonds) Greenyard Foods verkocht, goed 

voor 18 miljoen EUR (44 miljoen EUR inclusief Gimv-XL Fonds). Met de opbrengsten van 

deze transactie in combinatie met de terugbetaling van de lening en intresten verdiende 

Gimv reeds 1,15x zijn initiële investeringskost terug. Daarnaast behoudt Gimv (inclusief het 

Gimv-XL Fonds) 4,9% in het grotere fusiebedrijf, dat vandaag over een grotere free float 

van circa 25% beschikt. Deze verkoop had geen noemenswaardige impact op het vandaag 

gepubliceerde eigen vermogen van Gimv per 30 juni 2015. 

http://www.greenyardfoods.com/nl/persberichten/detail/greenyard-foods-resultaten-private-plaatsing-
van-aandelen-aangehouden-door-gimv-xl-fund-en-deprez-holding 

 Begin juli werd portefeuillebedrijf Greenwatt (www.greenwatt.be), een Belgische speler op 

gebied van biogasinstallaties, overgenomen door de Brusselse holding Sol Invictus Group. 

Deze verkoop had geen impact op het vandaag gepubliceerde eigen vermogen van Gimv 

per 30 juni 2015.  

 

 Op 1 juli 2015 betaalde Gimv een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per 

aandeel uit. Dit betekende een totale cash-out van 62,3 miljoen EUR voor Gimv. 

 

Financiële kalender 

 Halfjaarresultaten boekjaar 2015-2016 (periode 01/04/15-30/09/15) 19 november 2015 

 Business update derde kwartaal boekjaar 2015-2016 (periode 01/04/15-31/12/15)18 februari 2016 

 Resultaat boekjaar 2015-2016 19 mei 2016 

 Algemene vergadering boekjaar 2015-2016 29 juni 2016 

 Business update eerste kwartaal boekjaar 2016-2017 (periode 01/04/16-30/06/16) 20 juli 2016 
 
  

http://www.greenyardfoods.com/
http://www.greenyardfoods.com/nl/persberichten/detail/greenyard-foods-resultaten-private-plaatsing-
http://www.greenyardfoods.com/nl/persberichten/detail/greenyard-foods-resultaten-private-plaatsing-
http://www.greenwatt.be/
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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 50 portefeuillebedrijven. 

 

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

