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Gimv verkoopt zijn belang in Salsa Food Group  
 

Gimv verkoopt zijn aandeel in Salsa Food Group aan SaladSignature, een vooraanstaande 

producent van gekoelde smeerbare salades en gemaksvoeding, zowel in België als in 

Nederland. 

Salsa Food Group en SaladSignature zullen hun krachten voortaan bundelen. Alle aandelen en 

verplichtingen van Salsa Food Group zijn door SaladSignature overgenomen. Salsa Food Group 

blijft binnen SaladSignature voortbestaan als een aparte business unit, naast HamalSignature in 

België en Johma Salades en Westland Salades in Nederland. 

De verkoop heeft nagenoeg geen impact op het laatste gepubliceerde eigen vermogen van Gimv 

op 30 september 2012. Gimv realiseerde over de gehele looptijd van deze investering een negatief  

rendement. Er worden geen verdere financiële details over deze transactie bekendgemaakt. 

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met: 

Bart Cauberghe – Partner Gimv 

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