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“Gimv zette 250 miljoen euro aan het werk” 
Uit het departement: “Zaaien en oogsten”

De jaarcijfers van Gimv leverden deze morgen geen forse bewegingen op. Geen verrassing, want de cijfers 
waren volgens KBC Securities in lijn met de verwachtingen. Toch is het interessant om eens dieper in het 
jaarrapport te duiken.  
 
Het gebroken boekjaar 2017/2018 werd bijzonder druk voor Gimv. De groep 
spreekt zelf van een ‘record investeringsjaar’ en ‘sterk rendement door 
significante groei van portefeuillebedrijven en meerwaarden op exits’.  
 
In cijfers betekent dat dat er voor zo’n 250 miljoen euro werd geïnvesteerd in 12 
dossiers en dat via 9 exits 371,1 miljoen euro weer binnen kwam. En op die 
laatste realiseerde Gimv een money multiple van 2,3x hun oorspronkelijke 
aanschaffingswaarde. Het portefeuilleresultaat kwam uit op 150,4 miljoen, 
waarvan 137,7 miljoen euro gerealiseerd en 12,7 miljoen euro niet-gerealiseerd. 
Goed voor een portefeuillerendement van 15,6%. Minder dan de 16,6% een jaar 
eerder, maar boven de langetermijndoelstelling van 15%.  
 

Investeringen en desinvesteringen 

Gimv rapporteerde voor 246,2 miljoen euro 
investeringen op balans, tegen 179,6 
miljoen euro een jaar eerder. Inclusief 49,1 
miljoen euro co-investeringen staat de teller 
op 295,3 miljoen euro. Een belangrijk deel 
van de investeringen ging richting 
Connected Consumer (34%), Health & care 
(30%) en Smart Industries (16%). Dat er veel 
beweging is in die laatste segmenten blijkt 
trouwens ook uit de tabel van de 
desinvesteringen waar ze samen ook de 
drie belangrijkste plaatsen bekleedden.  

 
Een en ander resulteert in een waarde van de portefeuille die grotendeels stabiel bleef op 960,4 miljard 
euro. Het zwaartepunt van de portefeuille ligt in België (36%) en Nederland (27%), gevolgd door Frankrijk 
(16%) en Duitsland (10%). De kaspositie van de groep steeg van 313,9 naar 380,5 miljoen euro en laat toe 
om de komende periode volop in te spelen op opportuniteiten.  
 

De mening van KBC 

2017/18 is een actief jaar geweest voor Gimv, waarbij het 
totale investeringsbedrag met 37% is gestegen tot 246,2 
miljoeneuro. Gimv beschikt momenteel over een jongere 
portefeuille waarin het een aanzienlijk groeipotentieel ziet. 
Bovendien heeft de beleggingsmaatschappij een toename 
gezien van zelf gegenereerde dealflow, zowel door een 
proactieve aanpak als door haar gespecialiseerde 
marktbenadering. KBC Securities is van mening dat dit één 
van de sterke punten van Gimv is.  
 
Ze herhalen hun koersdoel van 53 euro per aandeel en 
“houden”-aanbeveling en schatten de huidige netto-
actiefwaarde van Gimv op 51,3 euro per aandeel, wat 
neerkomt op een korting van 2% op de beurskoers van 
gisteren.  
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Een samenwerking van KBC Groep. 
Neem een kijkje op www.kbceconomics.be, www.kbcsecurities.com en www.kbcam.be  

In-/Uitschrijven op de mailing lijst van The Front Row? 
Stuur een e-mail naar frontrow@kbc.be met vermelding “The Front Row” en/of “Notendop”. 

  
 
 
 

 

Disclaimer  

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd 
worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële 
instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze 
publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van beleggingsaanbevelingen van 
andere entiteiten van de KBC-groep. 
 
De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dit wordt 
aangevraagd en dat KBC expliciet met dit hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval 
beperkt blijven tot de tekstuele informatie. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar 
geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en 
tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de 
voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit 
tot uiting zullen komen. 
 
KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) 
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is 
van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze 
publicatie of op de websites www.kbcam.be, http://www.kbcsecurities.be en 
www.kbcprivatebanking.be. 
 
KBC Groep NV – onder toezicht van de FSMA – www.kbc.com 

 

  
 


