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Gimv is grootste aandeelhouder van Punch Powertrain

Ongetwijfeld hebben veel VFB-le-
den Gimv-aandelen in portefeuil-
le en dat heeft zeker te maken met het aan-
trekkelijke dividendrendement (netto 4,1 %). 
Maar ik vrees dat de kennis van de meesten 
over Gimv daar ook stopt. Het kan daarom 
geen kwaad eens dieper in te gaan op de in-
vesteringen van Gimv. Gimv heeft weliswaar 
veel kleine investeringen, maar de 10 belang-
rijkste zijn goed voor 40 % van de totale waar-
de (= 361 miljoen euro). Op de 6e plaats in 
die top 10 vinden we het Limburgse Punch 
Powertrain dat bezig is aan een sterk groei-
parcours.

Dit bedrijf werd opgericht in 1972 door 
DAF, ging door het leven als ZF Getriebe en 
heeft ook nog deel uitgemaakt van Volvo. In 
2006 werd het gekocht door Punch Internati-
onal die het in 2009 doorschoof naar de LRM 
(Limburgse Reconversie Maatschappij). In 
2010 stapten Gimv (en Gimv -XL) en Capri-
corn Venture Partners mee in het kapitaal, 
Gimv verwierf 46 % voor een bedrag van 18 
miljoen euro. In 2013 verkocht Gimv 14 % aan 
het Chinese New Horizon Capital en op deze 

transactie boekte het een meerwaarde van 
2,9 miljoen euro. Gimv blijft met 32 % wel de 
grootste aandeelhouder.

Punch Powertrain ontwikkelt en produ-
ceert (traploze) automatische versnellings-
bakken, in het vakjargon CVT (continuous 
variable transmission) genoemd. Daarnaast 
ontwikkelt het ook aandrijfsystemen voor 
hybride en elektrische wagens (DCT: dual 
clutch transmission). De ontwikkeling en 
productie heeft plaats in België (Sint-Trui-
den), de assemblage gebeurt in China. En-
kele klanten van de groep waren/zijn: Volvo, 
MG-Rover, BMW-Mini, Hyundai-Kia, Chery 

en Haima. De laatste tijd lever-
de Punch Powertrain vooral aan 
BMW-Mini en nam de verkoop 
aan diverse Aziatische groepen 
sterk toe.

In de voorbije jaren kende 
het een heel sterke groei, zo ging 
het van 54 miljoen euro omzet 
in 2010 naar 158 miljoen euro in 
2014. Ook niet onbelangrijk is 
dat het resultaat van -1 naar + 9,3 
miljoen euro evolueerde in die 
periode. Veel belangrijker is na-
tuurlijk de toekomst, want die 
ziet er veelbelovend uit. Zo heeft 
de groep een ambitieus investe-
ringsplan dat de productiecapa-

citeit zal verhogen van 300.000 naar 1,3 mil-
joen stuks. Dankzij de lancering van diverse 
nieuwe transmissietoepassingen kon het in 
Azië een aantal nieu-
we klanten binnen 
halen. Tevens zal het 
R&D-team uitgebreid 
worden van 300 naar 
700 man tegen 2020.

We moeten het 
belang van Punch 
Powertrain in de to-
tale portefeuille van 
Gimv niet overschat-
ten, we denken dat 
het goed is voor 5 à 
8 % van het totaal. 
Belangrijker is dat 
het een sterk groei-
verhaal betreft en 

dat is de essentie voor een investeringsgroep 
zoals Gimv. Die werkt met een langetermijn-
horizon en zo moeten de beleggers het ook 
bekijken. We gaan dan ook niet mee in de dis-
cussie of Gimv nu met een hoge of een lage 
premie noteert tegenover zijn intrinsieke 
waarde. Want welke intrinsieke waarde moet 
genomen worden? Gimv meldt immers dat 
zijn intrinsieke waarde rekening houdt met 
een discount van 25 % op de waarden die het 
intern berekent volgens de regels van de ri-
sicokapitaalsector. Maken we abstractie van 
die 25 %, dan noteert het met een discount, 
indien niet dan is er een kleine premie. Wat 
de belegger moet onthouden, is dat Gimv 
heel wat interessante en snelgroeiende par-
ticipaties bezit en dat de kleine belegger hier 
kan van profiteren. En passant krijgt hij dan 
ook nog een netto dividendrendement van 
4,1 %. Zo simpel kan een conclusie soms zijn. 
Graag verwijzen we nog even naar het rap-
portje dat we schreven op 20 november 2015 
n.a.v. de halfjaarresultaten. Het is nog steeds 
beschikbaar op www.vfb.be
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Het is niet omdat u zich een ruimtereis kan veroorloven, 
dat het u gelukkig zal maken.

Plan uw financieel geluk
Hebt u al nagedacht over uw financiële toekomst ? Daar begint u beter nu mee dan later. Onze experts helpen u  
met het opstellen van een evenwichtig financieel plan met aandacht voor uw inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap. 
Maak nu een afspraak met uw Optima-expert via www.optima.be. 

Vraag geen advies, maar eis een plan.
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“Africa calling.  The continent is attracting investors 
eager to take advantage of a flourishing market.”

Financial Times, March 10th 2013

www.texaf.be
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