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Antwerpen, 21 oktober 2014, 17:45 CET  

Marc De Scheemaecker gecoöpteerd als bestuurder bij Gimv 

De raad van bestuur van Gimv heeft Marc De Scheemaecker, huidig voorzitter van de raad van 

bestuur van Brussels Airport Company en voormalig CEO van NMBS, gecoöpteerd als bestuurder. 

De raad van bestuur zal aan de eerstvolgende algemene vergadering van Gimv vragen om deze 

benoeming te bekrachtigen.  

 

Marc De Scheemaecker is economist van opleiding en vandaag bestuurder bij diverse vennootschappen 

(Brussels Airport Company, HRD Antwerpen, Vitrufin, …). Hij kan terugblikken op een rijk gevulde carrière 

als manager in diverse privé- en overheidsbedrijven. In de raad van bestuur van Gimv volgt hij Johan Van 

den Driessche op, die eerder dit jaar ontslag nam ten gevolge van zijn verkiezing in het Brussels 

Hoofdstedelijk Parlement.  

 

 

 

 

 

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 

investeringspartnerships) aan investeringen in 70 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 


