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Antwerpen, 20 november 2013, 20u CET  

 

Investeerdersconsortium doet ultiem voorstel aan de raad 
van bestuur van Electrawinds SE 
 

Investeerdersconsortium DG Infra+, Fortino, Gimv-XL en PMV heeft vandaag een gezamenlijk 

investeringsvoorstel neergelegd bij de raad van bestuur van Electrawinds SE, met het oog op het 

vrijwaren van de continuïteit van de onderneming.  

Een consortium van institutionele investeerders bestaande uit DG Infra+, Fortino, Gimv-XL en PMV laat 

weten vandaag een concreet investeringsvoorstel te hebben neergelegd bij de raad van bestuur van 

Electrawinds SE. Dit voorstel omvat een gezamelijke investering van EUR 47.2 miljoen in Electrawinds NV 

en gaat uit van: 

(i) Een gecontroleerde schuldafbouw van het bedrijf; 

(ii) Herstel van de reputatie en credibiliteit van het bedrijf richting personeel, leveranciers, 

klanten, schuldeisers en minderheidsaandeelhouders; 

(iii) Een herschikking van de raad van bestuur van het bedrijf en aanstelling van een nieuwe 

CEO; 

(iv) Stabilisering van de huidige activiteiten, waarbij zal worden bekeken welke activa op termijn 

kunnen worden gevaloriseerd, maar ook welke bestaande projecten verder kunnen worden 

afgewerkt of ontwikkeld; 

(v) Een brugfinanciering die het consortium, als onderdeel van de overeenkomst, bereid is om 

op zeer korte termijn te verschaffen aan Electrawinds  om de onmiddellijke cashbehoeften te 

dekken. 

Dit voorstel wordt gesteund door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en diverse 

andere schuldeisers. Het voorstel is onder voorbehoud van afronding van de due diligence.  

Het consortium is van oordeel dat een positief onthaal van dit voorstel tegemoet komt aan de belangen 

van de vennootschap. 

 

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. 
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OVER DG INFRA 

DG Infra, een joint-venture tussen Belfius en Gimv, ontwikkelt en investeert in infrastructuur en aanverwante activa. Dit 

omvat investeringen in publiek private samenwerkingsverbanden en andere kapitaalintensieve projecten en bedrijven in 

(veelal) gereguleerde of door lange termijncontracten onderbouwde activiteiten in sectoren zoals energie, transport, 

afval, communicatie, zorg en selectieve vastgoedprojecten. DG Infra beheert de niet-genoteerde infrastructuurfondsen 

DG Infra+ en DG Infra Yield.  

Meer informatie over DG Infra kunt u vinden op www.dginfra.com. 

 

OVER FORTINO 

Fortino is een recent opgerichte onderneming door Duco Sickinghe.  De missie van Fortino is om innovatieve en 

ambitieuse ondernemers en ondernemingen te ondersteunen. De kernactiviteiten bestaan uit financiële participaties en 

actieve betrokkenheid bij het beleid van de onderneming enerzijds en adviesverlening, opleiding en coaching voor niet-

portfolio bedrijven anderzijds. Naast Duco Sickinghe zijn Renaat Berckmoes en Baudouin Jolly partners bij Fortino.    

 

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.  

 

OVER PMV 

PMV nv is een Vlaamse investeringsmaatschappij. Zij financiert beloftevolle ondernemingen van bij de prille start tot aan 

de groei en internationalisering van hun bedrijf. Zij investeert ook in grote infrastructuurprojecten en vastgoed. Daarbij 

concentreert zij zich op de duurzame economische ontwikkeling van Vlaanderen, met aantoonbare meerwaarde voor 

zowel de economie als de maatschappij. 

Meer informatie over PMV kunt u vinden op www.pmv.eu. 
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