
 

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

Antwerpen, 16 februari 2016, 17u45 CET 

Hilde Laga volgt Urbain Vandeurzen op als voorzitter 
 
Raad van bestuur Gimv bevestigt opvolging van Urbain Vandeurzen 
door Hilde Laga per einde boekjaar (31 maart 2016) 

Op 24 januari kondigde Gimv-voorzitter de heer Urbain Vandeurzen aan dat hij zijn mandaat uiterlijk op de 

jaarvergadering van 29 juni aanstaande ter beschikking stelt. In overleg met haar voorzitter heeft de raad 

van bestuur er de voorkeur aan gegeven om snel duidelijkheid te geven over de opvolging van haar 

voorzitter en is zij ingegaan op het voorstel van de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM) om mevrouw 

Hilde Laga als haar voorzitter te benoemen vanaf 1 april aanstaande. De statuten van Gimv bepalen dat 

de voorzitter van de raad van bestuur gekozen wordt uit de bestuurders voorgedragen door (een door) het 

Vlaams Gewest (gecontroleerde vennootschap, in casu VPM), zolang deze meer dan 25 procent van de 

aandelen aanhoudt. 

 

De heer Urbain Vandeurzen blijft voorzitter tot het einde van het lopende boekjaar (31 maart) waarna 

mevrouw Hilde Laga haar functie als voorzitter zal opnemen. De uittredende voorzitter en de raad van 

bestuur wensen haar hierbij veel succes. 

 

De raad van bestuur dankt de heer Urbain Vandeurzen voor zijn inzet als voorzitter van de raad van 

bestuur sinds 2011 en voor het aansturen van de strategische heroriëntering die Gimv onder zijn 

voorzitterschap heeft kunnen doorvoeren.  
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OVER GIMV 

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture 

capital. Het bedrijf is genoteerd op Euronext Brussel. Gimv beheert ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief 

investeringspartnerships) aan investeringen in 50 portefeuillebedrijven. 

 

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: Connected Consumer, 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: 

Koen Dejonckheere, CEO 

T +32 3 290 21 84 – koen.dejonckheere@gimv.com  

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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