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Antwerpen, 10 juli 2017, 17.45 uur CET (embargo) 

 

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 betreffende de 
openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de 
“Transparantiewet”) 
 

Transparantieverklaring Norges Bank 
 

Op 7 juli 2017 heeft Norges Bank, met zetel Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, Oslo, 0107, 

Noorwegen, de FSMA en Gimv te kennen gegeven dat per 6 juli 2017 de participatie van Norges Bank in 

Gimv 858.557 aandelen en 862.532 stemrechten bedraagt, hetzij 3,39%. Hiermee overschrijden ze de 

statutaire drempel van 3%. 

 

Naam 

Vorige kennisgeving Na de transactie op 06/07/2017 

Stemrechten # 

Stemrechten # Stemrechten % 

Verbonden 

aan effecten 

Los van de 

effecten 

Verbonden 

aan effecten 

Los van de 

effecten 

Norges Bank 651.194 858.557 3.975 3,38% 0,02% 

Totaal 651.194 862.532 3,39% 

 

De volledige versie van de transparantieverklaring is beschikbaar op de website van Gimv onder de 

rubriek Investeerders.  

 

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 1,6 miljard EUR (inclusief co-

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: 

 
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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