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Antwerpen, 24 november 2014, 18u00 

Succesvolle verkoop van Prosensa voor Gimv 

Vandaag heeft Gimv zijn resterend belang in het Nederlandse beursgenoteerde biotechbedrijf Prosensa 

(Ticker: RNA:US) verkocht. Sinds de initiële investering in december 2008, heeft Gimv de ontwikkeling van 

het bedrijf ondersteund via verschillende financieringsrondes.  

 

Deze exit resulteerde in een meerwaarde ten opzichte van het laatst gepubliceerde eigen vermogen van 

Gimv per 30 september 2014 van 8,5 miljoen EUR (0,33 EUR per aandeel). In totaal levert dit voor Gimv 

een money multiple van 4,6x op ten opzichte van de historische investeringskost. Dit resulteert in een 

rendement dat significant boven het gemiddelde lange termijn rendement van Gimv ligt.  

 

 

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 

investeringspartnerships) aan investeringen in 60 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: 

Patrick Van Beneden, Partner Health & Care Gimv 

T +32 3 290 21 36 – patrick.vanbeneden @gimv.com 

Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager 

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