
Aandelenfocus  10 maart 2016 

 

 
© 2016- Alle rechten voorbehouden 1/3 

 

 

 

 

 

 

Gimv 
pakt 77 miljoen euro meerwaarde op 

Punch Powertrain 

 

 

De handel in het aandeel Gimv werd in de loop van de dag geschorst en dat is best 
uitzonderlijk. 
 
Zonet bleek waarom : "Gimv en het door Gimv beheerde Gimv-XL fonds kondigen aan dat 
de aandeelhouders van Punch Powertrain een exclusieve koop- en verkoopovereenkomst 
hebben afgesloten met de Chinese groep Yinyi om 100% van de aandelen van het Belgische 
Punch Powertrain te verwerven. De waardering overeengekomen in het kader van deze 
transactie geeft aan dat de beoogde verkoop voor Gimv een positieve impact van ongeveer 
7% zou kunnen hebben op het gepubliceerde eigen vermogen per 31 december 2015. De 
transactie is nog onderworpen aan een aantal financiële en regulatoire voorwaarden." 
 
Vrij vertaald wil dit zeggen dat de verkoop een meerwaarde oplevert van vlot 77 miljoen 
euro voor Gimv, wat deze transactie meer dan waarschijnlijk promoveert tot één van de 
beste ooit voor Gimv. Of het aandeel bij de hervatting even hard zal stijgen is daarmee niet 
gezegd: de De Tijd had al gewag gemaakt van het feit dat gesprekken in vergevorderd 
stadium waren en dus hadden beleggers al wat ingerekend. Het aandeel steeg over de 
voorbije paar weken van iets meer dan 41 euro naar 46,20 euro. 
 
Wat u als aandeelhouder mogelijk wél kan verwachten is de uitkering van een uitzonderlijk 
dividend, al is ook dat niet zeker. Cash op de balans is een strategische reserve en dient 
niet om beleggers te verwennen. Maar aan de andere kant is er die ene belegger, die maar 
wat graag extra centen zal willen hebben. Nietwaar Vlaamse overheid, die door deze 
transactie trouwens ook een pak rijker zal worden. 
 
Hieronder het waarderingsmodel van Gimv, dat wel nog geen rekening houdt met de 
verkoop. 

Advies: OPBOUWEN Huidige koers: 46,15 EUR

Naam analist: Yves Franco Koersdoel: 47 EUR

ISIN code: BE0003699130 Opwaarts potentieel: 1,8%

2014 2015A 2016E 2017E

Winst per aandeel (EUR) 0,61 5,35 - -

% groei j/j -71,6% 772,5% - -

Koerswinst ratio 75,3x 8,6x - -

Bruto dividend (EUR) 2,45 2,00 2,45 2,45

% groei j/j 0,0% -18,4% 22,5% 0,0%

Dividendrendement (%) 5,3% 4,3% 5,3% 5,3%

Gimv is een Belgische investeringsmaatschappij met een vermogen onder beheer van ongeveer 1.8 miljard euro. De groep

opereert vanuit België, Frankrijk, Duitsland en Nederland en beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk. De

kernactiviteiten omvatten schuldfinanciering van uitkoopoperaties, verstrekken van groeikapitaal en financiering van

opstartbedrijven. Gimv groepeert haar investeringen in 4 pijlers, die moeten inspelen op interessante maatschappeli jke trends:

Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities.

 Gimv 
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Disclaimer

Dit is een publicatie van KBC Securities, een beursvennootschap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank 

van België) en de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Er kan niet worden gewaarborgd dat de 

voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in de realiteit 

tot uiting zullen komen. De prognoses zijn indicatief. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen, louter 

informatief en aan veranderingen onderhevig. 

 

Ze geven de analyse weer van de auteur op de daarin vermelde datum. De accuraatheid, de volledigheid en de 

tijdigheid van de informatie kan niet worden gegarandeerd. In de mate de aanbevelingen inzake aandelen 

gebaseerd zijn op analyserapporten van KBC Securities, dienen de aanbevelingen steeds gelezen te worden in 

samenhang met voormelde analyserapporten. Met betrekking tot voormelde aanbevelingen wordt verwezen naar 

www.kbcsecurities.com/disclosures voor specifieke informatie inzake belangenconflicten. 

 

De auteur kan zich beroepen op andere publicaties binnen KBC Groep (vb. van KBC AM of Market Research) of 

van derde partijen. KBC Securities kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onjuistheid of 

onvolledigheid van bepaalde gegevens in deze publicaties, maar maakt een zorgvuldige selectie. De disclaimers 

van de KBC AM publicaties zijn eveneens van toepassing op alle publicaties van KBC AM waarnaar verwezen 

wordt alsook met betrekking tot de adviezen voor de aandelen binnen hun universum. Meer informatie over hun 

beleggingsaanbevelingen vindt u op www.kbcam.be/aandelen. 

 

KBC Securities garandeert geenszins dat enige van de behandelde financiële instrumenten voor u geschikt is. 

KBC Securities verstrekt langs deze weg geen specifiek en persoonlijk beleggingsadvies. U aanvaardt dan ook de 

volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat u maakt van deze publicatie.


