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Antwerpen / 28 september 2012 / 7u30 CET  
 

 
 

Op waardecreatie gefocuste platformstrategie als basis voor 
toekomstige groei 
 

 
Gimv presenteert vandaag op zijn Investor Day zijn toekomstvisie op de private-equity- en 
venturecapitalsector. Door uit te groeien tot een autoriteit in zorgvuldig geselecteerde 
investeringsplatformen wil Gimv de sector mee vorm geven.  

 
Gimv’s visie op de toekomst wordt vertaald in vier nieuwe investeringsplatformen: Consumer 2020 
(toekomstige consumentenbehoeften & value for money), Health & Care (biowetenschappen, 
medtech en diensten binnen de zorg- en gezondheidssector), Smart Industries (waar technologie 
waarde toevoegt) en Sustainable Cities (gemeenschapsdiensten, infrastructuur en 
nutsvoorzieningen). Deze platformen krijgen voorrang op geografie of aard van het 
financieringsinstrument. Ze hebben gelijkaardige kenmerken voor waardecreatie in termen van 
strategie en businessmodellering, internationale expansie en operationele uitmuntendheid. 
Bovendien kunnen zij profiteren van de megatrends die de wereld veranderen. Elk van deze 
platformen werkt met een toegewijd en ervaren team in de thuismarkten van Gimv, zijnde de 
Benelux, Frankrijk en Duitsland. 
 
Vanaf vandaag worden de organisatiestructuur en het directiecomité in lijn gebracht met deze 
nieuwe strategie.  
 
Koen Dejonckheere (CEO) zit het nieuwe directiecomité voor en zal worden bijgestaan door Dirk 
Beeusaert (Secretary General), Alex Brabers (Chief Operations Business), Bart Diels (Head Health 
& Care), Alain Keppens (Head Sustainable Cities), Peter Maenhout (Head Consumer 2020 en 
Gimv-XL), Hansjörg Sage (Head Smart Industries), Kristof Vande Capelle (CFO) en Marc 
Vercruysse (Chief Funding).  
 
Daarnaast worden, om de internationale aanwezigheid van onze investeringsplatformen verder te 
benadrukken en te structureren, de volgende personen benoemd: Ivo Vincente als Head Gimv 
Netherlands en Arnaud Leclercq als Head Gimv France. Voor Duitsland zal Hansjörg Sage (Head 
Smart Industries) ad interim de verantwoordelijkheid op zich nemen in afwachting van een nieuwe 
aanwerving. 
 
De portefeuillebedrijven van Gimv kunnen blijvend beroep doen op de grondige expertise en 
nabijheid van onze teams. Net zoals voorheen kunnen ze voor hun verdere groei rekenen op onze 
actieve begeleiding en langetermijn engagement. Als investeerder die participeert vanop eigen 
balans – aangevuld met enkele gespecialiseerde co-investeringsfondsen – houden we vast aan 
een rotatiemodel met een flexibele exitstrategie. 
 
'Onze ambitie is om een referentie te worden in zorgvuldig geselecteerde investeringsplatformen. 
We focussen op die groeibedrijven die hun groei en resultaten kunnen versnellen door een 
combinatie van innovatie, internationalisering en schaalvergroting. Als betrouwbare langetermijn 
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partner blijven we onze portefeuillebedrijven actief blijven begeleiden in hun transformatie tot 
marktleiders', verklaart Urbain Vandeurzen, voorzitter van de raad van bestuur van Gimv.  
 
'De sterke fundamenten van Gimv in combinatie met deze vernieuwde aanpak en focus op 
waardecreatie moeten ons in staat stellen om voor onze aandeelhouders een duurzaam 
tweecijferig rendement te realiseren en onze portefeuille de komende jaren aanzienlijk te doen 
groeien', besluit Koen Dejonckheere, CEO van Gimv. 
 
 
 
 
Vanaf 14 u is de presentatie van onze Investor Day consulteerbaar op onze website. 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Koen Dejonckheere – CEO 

T +32 3 290 21 84 – arlette.vancauwenberghe@gimv.com 

Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager  

T +32 3 290 22 18 – frank.deleenheer@gimv.com 

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  85 portefeuillebedrijven die samen een omzet van meer 

dan 6 miljard EUR genereren en meer dan 28.000 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. 

 
 
 

 

mailto:arlette.vancauwenberghe@gimv.com
mailto:frank.deleenheer@gimv.com
http://www.gimv.com/

