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Antwerpen, 12 december 2013, 17u45 CET 

Gimv stapt gedeeltelijk uit Punch Powertrain, maar blijft grootste 
aandeelhouder 

Gimv en het door Gimv beheerde Gimv-XL fonds zijn samen met de andere 
aandeelhouders een definitieve overeenkomst aangegaan om 30 procent van hun belang 
in het Belgische Punch Powertrain te verkopen aan New Horizon Capital, een private 
equity-investeerder met focus op China. Deze succesvolle gedeeltelijke uitstap heeft een 
positieve impact van EUR 2,9 miljoen (EUR 0,12 per aandeel) op het laatst gepubliceerde 
eigen vermogen van Gimv op 30 september 2013. 
 
Met de uitbreiding van zijn activiteiten in Nanjing (China) en een verdubbeling van de verkoop 
aan de Aziatische automarkten sinds 2010, is Punch Powertrain (www.punchpowertrain.com) 
de afgelopen jaren sterk gegroeid in Azië. De verwerving door New Horizon van een aanzienlijk 
minderheidsbelang in de onderneming is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Punch 
Powertrain. Naast een uitstekend trackrecord in de Chinese markt kan New Horizon ook bogen 
op een diepgaande kennis van de Chinese autosector – twee voordelen die de verdere groei 
van de onderneming zullen bevorderen. 
 
Als pionier van de continu variabele transmissie-technologie (CVT) in de jaren zeventig heeft 
Punch Powertrain nu een belangrijke positie verworven in de snelgroeiende Chinese en 
Aziatische automarkten, waarop het zijn producten, gedurende veertig jaar CVT-ontwikkeling, 
volledig heeft afgestemd. Punch Powertrain heeft ook veel geïnvesteerd in hypermoderne 
hybride en elektrische aandrijvingstechnologie. De positie van de onderneming wordt versterkt 
door de toenemende focus op brandstofefficiëntie en emissiereductie in de wereldwijde 
automarkten, vooral in het groeiende stedelijke verkeer. 
 
Bart Cauberghe, Partner bij Gimv: "Sinds onze investering in Punch Powertrain in 2010 is de 
onderneming jaarlijks met meer dan 30 procent gegroeid, is het aantal werknemers 
verdrievoudigt tot ongeveer 620 voltijdse werknemers, van wie er 150 in onderzoek en 
ontwikkeling actief zijn, is het klantenbestand uitgebreid en het productaanbod verruimd. We 
zijn verheugd dat New Horizon Capital als sterke en gerenommeerde Aziatische investeerder 
samen met ons en de andere Belgische aandeelhouders zal bijdragen aan de verdere groei van 
Punch Powertrain in de Aziatische markten." 
 
In maart 2010 hebben Gimv en het door Gimv beheerde Gimv-XL fonds bij een 
kapitaalsverhoging een aandeel van 46 procent verworven in Punch Powertrain. Na de verkoop 
aan New Horizon Capital neemt dit belang af tot 32 procent. De succesvolle gedeeltelijke 
uitstap heeft een positieve impact van EUR 2,9 miljoen (EUR 0,12 per aandeel) op het laatst 
gepubliceerde eigen vermogen van Gimv per 30 september 2013. Die impact houdt geen 
rekening met een herwaardering van het resterende 32 procent belang in de onderneming. 
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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 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 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.  

 
 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

 

Bart Cauberghe, Partner Smart Industries, Gimv 

T +32 3 290 21 27 – bart.cauberghe@gimv.com 

 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager, Gimv 

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


