
 

Gimv NV - Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België - T +32 3 290 21 00 - F +32 3 290 21 05 - www.gimv.com  Page | 1 

Antwerpen, 28 juni 2017, 17u45 CET 

 

Verslag van de gewone algemene vergadering van 
aandeelhouders 

Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,50 EUR 
per aandeel goed 
 

 

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 37,73% van het 

aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9 594 203 aandelen). De AV stelde het brutodividend 

(coupon nr.24) vast op 2,50 EUR bruto per aandeel (netto 1,75 EUR). 

 

Gimv realiseert over het boekjaar 2016-2017 een nettowinst (deel groep) van 131,9 miljoen EUR (5,19  

EUR per aandeel). De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het 

boekjaar 2016-2017 een brutodividend van 2,50 EUR (netto 1,75 EUR) per aandeel uit te keren. Dit brengt 

het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 31 maart 2017 op 4,8%. 

 

Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 5 juli 2017. Als hoofdbetaalagent voor de betaling van het 

dividend over boekjaar 2016-2017 werd aangeduid: KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel. 

 

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2016-2017 goedgekeurd en verleende de AV kwijting 

aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 

2017.  

 

De AV keurde de herbenoeming goed van de heer Koen Dejonckheere als gedelegeerd bestuurder. 

Daarnaast bevestigde de AV de coöptatie van mevrouw Manon Janssen als onafhankelijk bestuurder van 

de Vennootschap en benoemde ze mevrouw An Vermeersch als onafhankelijk bestuurder van de 

Vennootschap in opvolging van mevrouw Christ’l Joris. 

 

Financiële kalender 

 

 Ex-date dividend boekjaar 2016-2017 (coupon nr.24) 3 juli 2017 

 Record date dividend boekjaar 2016-2017 (coupon nr.24) 4 juli 2017 

 Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2016-2017 (coupon nr.24) 5 juli 2017 

 Business update eerste kwartaal boekjaar 2017-2018 (periode 01/04/2017-30/06/2017) 20 juli 2017 

 Halfjaarresultaten boekjaar 2017-2018 (periode 01/04/2017-30/09/2017) 23 november 2017 
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OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 37 jaar ervaring in private equity en venture capital. Gimv is 

genoteerd op Euronext Brussel en heeft momenteel ongeveer 1,6 miljard euro (inclusief co-investeringspartnerships) 

aan investeringen in circa 50 portefeuillebedrijven. 

 

Als erkende marktleider in geselecteerde investeringsplatformen investeert Gimv in ondernemende en innovatieve 

bedrijven met een sterk groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier 

investeringsplatformen van Gimv zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk 

van deze platformen werkt met een ervaren en toegewijd team in de thuismarkten van Gimv – de 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: 

 

Kristof Vande Capelle, CFO 

T +32 3 290 22 17 – kristof.vandecapelle@gimv.com 
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