
 

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, 24 januari 2016, 18:00 CET 

Voorzitter Urbain Vandeurzen geeft de fakkel door bij Gimv 

Na de succesvolle realisatie in de voorbije vijf jaar van een 
nieuwe investeringsstrategie kondigt voorzitter Gimv zijn 
afscheid aan bij komende jaarvergadering 
 

 

 

Onder het voorzitterschap van Dr. Ir. Urbain Vandeurzen heeft Gimv de voorbije vijf jaar 

een toekomstgerichte investeringsstrategie ontwikkeld. Het business model is nu voluit gericht 

op investeren in groei-ondernemingen en op het actief begeleiden van ondernemingen in 

hun groeiambities. Gimv heeft hierbij duidelijke keuzes gemaakt naar investeringsgebieden die 

‘on trend’ zijn en zij heeft haar investeringsteams en portfolio van deelnemingen aangepast aan 

deze nieuwe strategie. Deze wijzigingen vertalen zich nu ook stilaan in positieve financiële 

resultaten. 

 

Dr. Ir. Urbain Vandeurzen: "Ik ben zeer tevreden over het uitstekende werk dat de voorbije jaren 

bij Gimv gepresteerd is in nauwe samenwerking tussen management en Raad van Bestuur. Op 

de ingeslagen weg kan Gimv verder doorgroeien tot een toonaangevende, Europese 

investeringsmaatschappij. Wanneer het juiste moment daarvoor is gekomen, kunnen nu nieuwe 

mogelijkheden overwogen worden voor het referentieaandeelhouderschap van Gimv. Het is in 

die context dat ik in het belang van Gimv mijn mandaat ter beschikking zal stellen op de 

jaarvergadering van 29 juni aanstaande." 

 

Gimv verwacht samen met de aankondiging van haar jaarresultaten (19 mei 2016) meer 

informatie te kunnen geven over de opvolging van Dr. Ir. Urbain Vandeurzen als voorzitter van 

de raad van bestuur. 
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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 

coinvesteringspartnerships) aan investeringen in circa 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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