Antwerpen, 19 juli 2018, 7u00 CET (EMBARGO)

Business update
Eerste 3 maanden van het boekjaar 2018/2019
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 2018 tot 30 juni 2018. Alle cijfers
verwijzen naar de geconsolideerde cijfers van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Commentaar
Gedelegeerd bestuurder Koen Dejonckheere, over het voorbije kwartaal: “De aanhoudende
groei van onze portefeuillebedrijven vertaalde zich in een verdere waardecreatie binnen
onze investeringsportefeuille. Daarnaast bleven we investeren, zowel in nieuwe
groeibedrijven als via onze aanhoudende focus op buy & build binnen de bestaande
portefeuille.”

NAV-update
In het eerste kwartaal groeide de waarde van het eigen vermogen (deel van de groep) van 47,6
EUR tot 48,7 EUR per aandeel op 30 juni 2018 (beide gecorrigeerd voor het uitgekeerde
dividend tbv 2,50 EUR per aandeel).

Belangrijkste investeringen 1e trimester
De totale investeringen (op balans) over de eerste drie maanden bedroegen 42,3 miljoen
EUR.
Eind april verwierf Gimv een meerderheidsbelang in Laser 2000 (www.laser2000.de), een
leidende Europese distributeur van innovatieve laser- en fotonica-oplossingen. Als onafhankelijk
bemiddelaar tussen zijn klanten en een verscheidenheid aan leveranciers en producten is Laser
2000 uitstekend gepositioneerd om in te spelen op de groeiende vraag die gedreven wordt door
een steeds groter aantal industriële toepassingen.
(Smart Industries – Duitsland – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2018 – 75%-belang)
https://gimv.com/nl/file-download/download/public/2069

Gimv verwierf eveneens een meerderheidsbelang in One of A Kind Technologies (OOAKT).
Sinds haar oprichting is OOAKT uitgegroeid tot een specialist die oplossingen voor machine
vision ontwikkelt, bouwt en verkoopt, zoals inspectiesystemen voor o.a. voedingsmiddelen en
farmaceutische verpakkingen. Machine vision vormt de kern van Industry 4.0, een wereld waarin
traceerbaarheid, regulering, in-line inspecties en efficiëntie van het grootste belang zijn. Deze
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transactie weerspiegelt de strategie van de onderneming om – anticiperend op haar toekomstige
groei – te investeren in mensen en structuren, naast het financieren van buy-and-build
mogelijkheden.
(Smart Industries – Nederland – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2018 –
meerderheidsbelang)
https://gimv.com/nl/file-download/download/public/2151

Verschillende van onze portefeuillebedrijven deden het voorbije kwartaal ook add-on
acquisities, al dan niet gefinancierd met een extra kapitaalinjectie door Gimv. Zo was er de
acquisitie van het Engelse Packaging Logistics Services (PLS) door Contraload, de overname
van het Duitse Gerding GmbH Verkehrstechnik door Wemas Holding, de recente acquisitie door
Arseus Medical van het complementaire Belgische Laméris Group, en de dubbele Franse
overname van Rovipharm en RR Plastiques door SGH Healthcaring, de holdingmaatschappij
boven Stiplastics Healthcaring. Daarnaast waren er ook opvolgingsinvesteringen door Gimv in
o.a. Breath Therapeutics, Imcheck Therapeutics, en OTN.

Belangrijkste desinvesteringen 1e trimester
De totale desinvesteringen (op balans) over de eerste drie maanden bedroegen 30,6
miljoen EUR.
Het beursgenoteerde Broadridge Financial Solutions, een wereldwijde fintech-speler, verwierf het
Israëlische technologiebedrijf ActivePath (www.activepath.com). Gimv co-investeerde naast
Genesis Partners voor het eerst in ActivePath in september 2011. De technologie van ActivePath
verbetert de ervaring van de consument op het vlak van consumentenverklaringen, facturatie en
wettelijke communicatie. De afronding van deze transactie vond pas eind april 2018 plaats.
(Smart Industries – Israël – volledige desinvestering – Gimv co-investering sinds 2011 – geen verdere
details publiek)
https://www.prnewswire.com/news-releases/broadridge-acquires-activepath-further-enhances-platform-tohelp-clients-accelerate-digital-adoption-300619605.html

Eind juni verkocht Gimv bijna de helft van zijn belang in het beursgenoteerde Inside Secure
(www.insidesecure.com), waarna het nog 1 653 758 aandelen aanhoudt of 3,75% van het
aandelenkapitaal.
Daarnaast gebeurde er ook nog een earn-out betaling naar aanleiding van de verkoop van Teads
aan Altice, die in 2017 plaatsvond.
Tenslotte waren er ook nog enkele distributies uit fondsen van derden.

Andere belangrijke gebeurtenissen
Eind mei startte de fiscus een onderzoek bij Gimv, onder meer naar investeringsstructuren en
naar de langetermijn incentiveplannen ten gunste van medewerkers. Gimv ziet het verloop en de
uitkomst van dit onderzoek met vertrouwen tegemoet.
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Op 4 juli 2018 betaalde Gimv een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel
uit. Dit betekende een totale cash-out van 63,6 miljoen EUR.
Begin juni kondigde Gimv samen met Top Brands aan een meerderheidsbelang te nemen in het
snelgroeiende Ellis Gourmet Burger (www.ellisgourmetburger.be), de trendy restaurantketen
voor de premium hamburgermaaltijd. Het bedrijf telt 25 restaurants verspreid over België,
Nederland en Frankijk. Met 270 medewerkers realiseerde het een omzet van 24 miljoen EUR in
2017. De ambitie is om, vanuit een sterk merkconcept en door een verdere professionalisering,
flink door te groeien in België, Nederland en Frankrijk. Het is de verwachting dat de instap in Ellis
later deze zomer kan worden afgerond.
(Connected Consumer – België – nieuwe investering – Gimv participatie sinds 2018 – gezamenlijk
met Top Brands een meerderheidsbelang)
https://gimv.com/nl/file-download/download/public/2140
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OVER GIMV
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met bijna 40 jaar ervaring in private equity. Genoteerd op Euronext
Brussel beheert Gimv ongeveer 1,6 miljard EUR, die geïnvesteerd zijn in ongeveer 50 portefeuillebedrijven die samen
een omzet van meer dan 2,5 miljard EUR realiseren en ruim 14 000 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: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze
platformen werkt met een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkten van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) 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
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