Antwerpen, 26 juni 2013, 17u45 CET

Verslag van de gewone en buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders
Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR
per aandeel goed
Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 35,36% van het
aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (8.473.689 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon
nr.20) vast op 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR). Bovendien nam de AV ook kennis van het
keuzedividend en de modaliteiten.
Gimv betaalt over het boekjaar 2012-2013 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto
1,8375 EUR)
Gimv realiseert over het boekjaar 2012-2013 een nettowinst (deel groep) van 32,7 miljoen EUR. De AV
aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2012-2013 een
brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per aandeel uit te keren onder de vorm van een
keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel van het boekjaar
2012-2013 op 6,3%.
Vanaf 3 juli 2013 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal
van Gimv tegen de volgende voorwaarden :
Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,8375 EUR per coupon nr. 20. Inbrengverhouding: 18 coupons nr. 20 per
nieuw aandeel. Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 33,075 EUR, of een korting van 8,0% versus de slotkoers
van 25 juni 2013 na aftrek van het brutodividend. Inbrengperiode: van 3 tot en met 26 juli 2012, 16 uur.
Levering van de nieuwe aandelen: 2 augustus 2013. Deelname in de resultaten: voor het volledige
boekjaar 2013-2014 dat aanving op 1 april 2013. Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen
het nettodividend vanaf 2 augustus 2012 automatisch in geld ontvangen. Centralisator: KBC Securities.
Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2012-2013 goedgekeurd en verleende de AV kwijting
aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart
2013. De AV keurde eveneens de herbenoeming goed van volgende bestuurders: de heer Koen
Dejonckheere (tot 2017), de heer Emile van der Burg (tot 2014), de heer Eric Spiessens (tot 2014) en de
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heer Dirk Boogmans (tot 2014). Daarnaast gaf de AV zijn goedkeuring aan de herbenoeming van Ernst &
Young Bedrijfsrevisoren als Commissaris van de vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar.
Buitengewone algemene vergadering
Aangezien het vereiste quorum voor de BAV van 22 mei ll. niet werd bereikt, vond vandaag eveneens de
BAV plaats. In deze BAV werd de bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot het
toegestaan kapitaal hernieuwd en een nieuw mandaat gegeven om eigen aandelen binnen een bepaalde
prijsvork te verwerven of vervreemden.
Financiële kalender









Ex-date dividend boekjaar 2012-2013 (coupon nr.20)
28 juni 2013
Record-date dividend boekjaar 2012-2013 (coupon nr.20)
2 juli 2013
Start keuzeperiode dividend 2012-2013
3 juli 2013
Business update eerste kwartaal boekjaar 2013-2014 (periode 01/04/2013-30/06/2013)
18 juli 2013
Einde keuzeperiode dividend 2012-2013
26 juli 2013
Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2012-2013 (coupon nr.20)
2 augustus 2013
Halfjaarresultaten boekjaar 2013-2014 (periode 01/04/2013-30/09/2014)
21 november 2013

Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of verspreiding buiten België of in enig
rechtsgebied waar de publicatie niet is toegelaten zonder registratie of kwalificatie onder de wetten
van het betrokken rechtsgebied.

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
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