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Het enorme succes  
van private equity?  
Ook omdat de 
private banks de 
schommelingen  
van de financiële  
markten schuwen.  
Geen dagelijkse 
notering, dus ook 
geen dagelijkse 
schommelingen.
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Interview 

‘Als ik van iets spijt heb, is het dat 
we in sommige bedrijven niet 
langer aan boord zijn gebleven’

Gimv heeft weer een boeren boekjaar 
achter de rug. De investeringsmaatschap-
pij die een bijna pure private equity-speler 
is, scoorde voor het vierde jaar op rij een 
rendement van meer dan 15 procent en 
investeerde een recordbedrag. De inves-
teringsportefeuille heeft een waarde van 
rond de 1 miljard euro. Daarnaast blinkt er 
op de balans nog een cashberg van ruim 
300 miljoen euro.

Wat kunnen kleine beleggers leren van 
deze professionele investeerder? Dat cash 
geen overbodige luxe is. En dat ze ook bij 
Gimv soms te vroeg hun beste beleggingen 
verkopen. Dat een duidelijke focus en stra-
tegie helpt. En geduld. Een kleine tien jaar 
geleden startte Gimv met zijn ‘platformstra-
tegie.’ De portefeuillemaatschappij schud-
de haar verleden van industriële holding 
volledig van zich af en concentreerde zich 
op vier platformen. Een eerste is Connec-
ted Consumer. Daarmee investeert het in 
bedrijven die inspelen op veranderende 
consumententrends. Met het tweede plat-
form, Health&Care investeert Gimv in be-
drijven in de gezondheidszorg. Nummer 
drie is ‘Smart Industries, waar het belegt in 
ondernemingen die inspelen op verduurza-
ming en efficiëntieverhoging van industrië-
le bedrijven. Het vierde en laatste platform 
is Sustainable Cities, met bedrijven die op-
lossingen bieden om steden duurzamer te 
maken. Als er iets is waar ceo Koen Dejonck-
heere fier op is, is het dat die vier platformen 
de ruggengraat vormen van de portefeuille 
met zo’n 50 bedrijven.
VFB Gimv zet zijn geld al enkele jaren via 
vier platformen aan het werk. Investeert u 
daarmee niet de facto in de hele economie?
Dejonckheere Daarmee coveren we in-
derdaad 80 procent van de economie, maar 
binnen elk van die platformen zit wel een 

‘sweet spot.’ Elk platform bestrijkt bij wij-
ze van spreken 20 procent van de markt, 
maar daarbinnen hebben we een sterke 
focus. Onze 50 investeringsexperts werken 
in teams binnen een bepaalde sector, maar 
elk team heeft zijn klemtonen.
VFB Welke zijn dat bijvoorbeeld en wat wa-
ren de investeringshoogtepunten vorig boek-
jaar?
Dejonckheere We investeerden 250 mil-
joen euro, dat was nooit meer. Gimv staat 
heel sterk in technologie, en dat moet zo 
blijven. Digitalisering is van belang in al 
onze platformen en speelt een cruciale rol 
in al onze bedrijven. We hebben in digita-
lisering in de breedte geïnvesteerd via het 
IT-dienstenbedrijf Cegeka. Dat willen we 
internationaal doen groeien. Verder heb-
ben we in een technologische niche geïn-

vesteerd via Laser2000. Dat is een typische 
Duitse ‘mittelstand.’ Dat moet een ‘one-
stop-shop’ worden voor al wat met lasers te 
maken heeft. Zij kennen er alles van.
VFB Hoe passen de nieuwe traditionelere 
bedrijven zoals een hamburgerketen in die 
technologie-gerichte strategie?
Dejonckheere Wij zijn even trots op onze 
investering in Ellis Burger als op onze tech-
no bedrijven. Die investering speelt in op 
hoe consumenten in de toekomst bediend 
willen worden. Ellis Burger zet sterk in op 
de combinatie van een geselecteerd ver-
wenmoment, branding, communicatie en 

sociale media. Onze specialisten van het 
consumentenplatform zien dat als een be-
langrijk trend voor de toekomst, vandaar 
onze investering. Hetzelfde geldt voor 
onze participatie in noten-en zadenhandel 
Snack Connection. In voeding zien we veel 
nieuwe trends opkomen en dat zal niet snel 
ophouden. ‘Snacking’ is er zo eentje. Een 
bevriend cardioloog van mij eet bijvoor-
beeld elke dag een portie nootjes en zaden 
omdat dat zo gezond is.
VFB Welke zijn andere rode lijnen in de in-
vesteringen van het afgelopen jaar?
Dejonckheere Naast technologie blijft 
‘buy-and-build’ ook een strategische focus 
van Gimv. Dat zullen we bijvoorbeeld bij 
France Thermes toepassen, waar we vorig 
jaar zijn ingestapt. We hebben al een eerste 
schijf geïnvesteerd en bijkomende inves-
teringen toegezegd voor als ze thermen 
willen bijkopen of als ze hun bestaande fa-
ciliteiten willen uitbreiden. De Franse ther-
menindustrie is streng gereguleerd omdat 
er gedeeltelijke terugbetaling is van de 
ziekteverzekering. De visie van de Franse 
overheid is dat mensen beter een paar keer 
per jaar zo’n thermenkuur krijgen dan dat 
ze aan de pillen gaan. Ook bij andere par-
ticipaties zoals Contraload, Wemas, Arseus 
Medical of Stiplastics zagen we de afgelo-
pen maanden ‘buy-and-build’-activiteit.
VFB Zijn er ook belangrijke algemene trends 
af te leiden uit de investeringen van de afge-
lopen jaren?
Dejonckheere De belangrijkste is dat al 
onze bedrijven, ook al zijn ze middelgroot, 
verplicht zijn globaal te denken. De meeste 
zijn lokaal gevestigd, maar ze kijken alle-
maal naar wat er in de rest van de wereld 
gebeurt. Ze denken als wereldburgers. Ook 
al concurreren ze niet rechtstreeks met 
een Chinese evenknie, toch houden ze er 

“De gemiddelde prijs 
waaraan wij de voorbije 

jaren verkocht hebben, is 2 
tot 2,5 keer de aankoop.”

Interview Koen Dejonckheere, 10 jaar ceo van Gimv 
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rekening mee. Die globale focus zagen we 
vijf tot tien jaar geleden nog niet. Dat biedt 
zowel kansen als bedreigingen.
VFB Hoe spelen jullie bedrijven in op die 
kansen?
Dejonckheere Wij zijn hun coach. Wij 
begeleiden onze bedrijven om de kansen 
die ze zien waar te maken. Daar hebben we 
een specifieke aanpak voor. Nog voor de ei-
genlijke investering voeren we gesprekken 
met het management en bestuur van zo’n 
portfoliobedrijf om de grote lijnen vast 
te leggen waar we samen binnen drie tot 
vijf jaar willen staan. Dat is heel intensief 
waarin we elkaar uitdagen en een klank-
bordfunctie vervullen. Dat zijn tegelijk 
heel praktische gesprekken over waar mo-
gelijke blokkeringen zitten en of er genoeg 
financieel, digitaal en menselijk kapitaal is. 
In die eerste fase bouwen we aan consen-
sus, daarna stellen we een routeplan op en 
brengen we die bedrijven in een versnel-
ling. Van dat coachingtraject hebben we 
een systeem gemaakt dat een herhaalbaar 
proces is geworden.
VFB Maakt u niet eerst een diepe financiële 
analyse?
Dejonckheere Zeer zeker. We zetten ons 
naast de financieel directeur van het be-
drijf waarmee we in gesprek zijn en gaan 
lijn per lijn de boekhouding na. Op onre-
gelmatigheden vragen we door. Dat is niet 
enkel om te zien of alles consistent is, maar 
ook om onze waardering van het bedrijf te 
kunnen maken. En om te zien of we op ter-
mijn kapitaal moeten bijpompen of er beter 
wat schuldhefboom kan worden gebruikt.

VFB Wat zijn de andere stappen vooraleer u 
ergens in investeert?
Dejonckheere Naast het financiële doen 
we ook een analyse van de strategie en het 
management. Met die strategische ana-
lyse ontwikkelen we een sectorvisie. De 
managementanalyse gaat vaak over het 
praktisch aftoetsen van de plannen van het 
management. Bijvoorbeeld, wie runt de 
tent thuis als het management vooral bezig 
is met de expansie in het buitenland? Dat 
soort gesprekken willen we zo vroeg mo-
gelijk.

VFB Waar springt het meestal af ? 
Dejonckheere Soms springen gesprek-
ken af omdat een bedrijf liever niet in een 
groeitraject stapt of gewoon verkiest om aan 
een multinational te verkopen. Laser2000 
had daarvan een voorbeeld kunnen zijn. We 
zijn twee jaar met de oprichter in gesprek 
geweest. Daarin ging het voornamelijk over 
zijn opvolging. In plaats van nog even met 
ons in zee te gaan en samen voor de opvol-
ging te zorgen, had hij even goed aan een 

industriële speler kunnen verkopen. Dan 
was hij er op zes maanden vanaf geweest. 
Uiteindelijk hebben wij 75 procent van hem 
overgekocht en blijft hij nog een tijdje actief 
om de transitie te begeleiden.
VFB Het lijkt bijna alsof uw platformspecia-
listen ook psycholoog moeten zijn.
Dejonckheere Dat is zo. Iedereen moet 
openstaan voor alle vragen en over alles 
eerlijk kunnen praten. Het gaat niet om een 
slinkse deal hier of daar. Dan blijf je geen 
veertig jaar in ons vak als investerings-
maatschappij. Een cultuur van duurzaam-
heid is extreem belangrijk. Als men ons niet 
vertrouwt, doen wij geen transacties. Het 
is kwestie van wederzijdse transparantie. 
Onze gesprekspartners leggen ook Gimv 
op de rooster. Ze willen weten wie van ons 
hen zal begeleiden, hoe dat zal gebeuren 
en wat de risico’s zijn. Een mooie vraag die 
we vaak krijgen, is waarom ze met ons zou-
den moeten samenwerken. Mijn antwoord 
is dan altijd dat ze moeten kiezen voor de 
partij waarin ze het meest vertrouwen heb-
ben.
VFB Wat zijn de redenen waarom Gimv een 
bepaalde deal niet aangaat?
Dejonckheere Sommige trends baren 
me zorgen de laatste tijd. Die zijn belang-
rijk voor alle beleggers. Vroeger focusten 
bedrijven op de netto winst. Daarna begon 
men meer en meer te spreken van operati-
onele winst of eBit. Weer een paar jaar later 
was het operationele cash flow of eBitDA,* 
wat de klok sloeg, of soms zelfs reBitDA 
(Recurring eBitDA). We zien dat die reBit-
DA-cultuur te ver doorschiet, vooral in hoe 

“Wij moeten natuurlijk altijd het 
evenwicht behouden tussen 
gerealiseerde cashwinsten enerzijds en 
herwaarderingswinsten anderzijds.  
We moeten van de twee leven.”

“We zien dat die 
REBITDA-cultuur te ver 

doorschiet, vooral in hoe 
bedrijfsresultaten aan ons 

gepresenteerd worden 
om de verkoopprijs  

op te krikken.”
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bedrijfsresultaten aan ons gepresenteerd 
worden om de verkoopprijs op te krikken. 
We kijken vaak naar een mooi verhaal dat 
achteraf niet helemaal blijkt te kloppen en 
waarin we dan ook niet investeren.
VFB Zoals?
Dejonckheere Zogezegde eenmalige kos -
ten, maar die moeten uiteindelijk wel 
betaald worden. Vaak worden ook zaken 
die in feite kosten zijn, geactiveerd als in-
vestering en dan afgeschreven. Daarmee 
boosten ze hun eBitDA. Er zijn nogal wat 
bedrijven die zogezegd grote R&D-afde-
lingen hebben, terwijl het gewoon om 
recurrente kosten gaat. De vraag is waar 
dat stopt. Sommige beursgenoteerde be-
drijven hebben heel veel ‘DA’ en ‘r’, maar 
weinig eBit. Die afschrijvingen mogen er 
natuurlijk zijn, zolang ze maar weten dat 
dat geen vrije kasstroom is. Het is uitein-
delijk met de eBit waarmee de dividenden 
betaald worden en waarmee de winst be-
paald wordt.
VFB Wat zijn de grootste investeringssucces-
sen van Gimv?

Dejonckheere Niet per se de bedrijven 
waar we de grootste return op hebben ge-
haald. Wel de bedrijven die er nu nog zijn 
en onder hun eigen naam en identiteit hun 
eigen parcours hebben gereden nadat wij 
eruit zijn gestapt. Zo hebben wij bijvoor-
beeld Telenet mee op de kaart gezet. Van-
demoortele en Kinepolis zijn ook mooie 
voorbeelden. Of Essers, dat voordien een 
familiale transporteur was en nu een volle-
dig geïntegreerd logistiek bedrijf is en nog 
steeds in handen van de familie.
VFB En de grootste mislukkingen?
Dejonckheere Namen zal ik niet noe-
men, maar enkele keren is het ons niet 
gelukt een constructief partnerschap op 
te bouwen, terwijl we elkaar wel vonden 
om het traject te starten. Dat zijn vaak de 

grootste teleurstellingen. Soms botsen we 
met de raden van bestuur van onze inves-
teringen. Die proberen we dan sneller te 
verkopen. Een enkele keer zijn we keihard 
bedrogen en was er sprake van echte frau-
de. Dat vechten we dan uit in de rechts-
zaal.
VFB Hoe moeten beleggers Gimv analyse-
ren? Waar mogen ze u op afrekenen?
Dejonckheere Ten eerste niet op een 
jaar. Beleggers en aandeelhouders kijken 
best naar de evolutie van onze intrinsie-
ke waarde over verschillende jaren. Dat is 
een cruciale graadmeter bij investerings-
maatschappijen. Als die stijgt over langere 
periode is dat een goed teken. Net als elk 

 Gimv: “Spreek niet over een cashberg, maar over een cashgolf”
in het eerste kwArtAAl van het nieuwe 
boekjaar, dus van april tot einde juni, is 
Gimv verder gegaan op haar elan van vorig 
boekjaar. Dit jaar investeerde de groep uit 
de Karel Oomsstraat in Antwerpen al voor 
42 miljoen euro met haar Smart Industries 
platform in het Duitse laserbedrijf Laser 
2000 en het Nederlandse One of a Kind 
Industries. Dat bedrijf specialiseert zich 
in machinegestuurde visuele controles.

Investeringscarrousel
De investerinGen liGGen in lijn met 
vorig boekjaar waarin Gimv net geen 
250 miljoen euro in 12 nieuwe bedrijven 
pompte. Het geld vloeide naar allerlei sec-
toren, van het Belgische it-bedrijf Cegeka 
tot de Franse fast foodketen La Croissan-
terie.

Die platformstrategie heeft de Ant-
werpse holding de laatste tien jaar geen 
windeieren gelegd. Haar portefeuille-
waarde is gestegen van 578 miljoen euro 
tot 960 miljoen vorig jaar.

Het belangrijkste platform voor Gimv 
is Connected Consumer wat 29 procent 
van de totale portefeuille bedraagt. Daar-
naast is Sustainable Cities goed voor 
20 procent, Health & Care 16 procent en 
Smart Industries 14 procent. De overige 21 
procent zit verdeeld over investeringen in 
derde fondsen.

Omwille van de hoge jaarlijkse inves-
teringen die Gimv de afgelopen twee jaar 
deed, heeft het een betrekkelijk jonge por-
tefeuille. De helft is jonger dan drie jaar.

Exitcarrousel
nAAst De jAArlijkse AAnwAs van nieu-
we bedrijven is er een jaarlijkse uitstroom 
van investeringen. De opbrengst uit zulke 
verkopen was vorig jaar aanzienlijk met 
371 miljoen euro. Het jaar voordien boekte 
Gimv een recordopbrengst uit exits van 
394 miljoen euro. Gimv’s verkoopcijfers 
van de laatste tien jaar maken een ding 
duidelijk: momenteel is de private equi-
ty-markt vooral een verkoopmarkt. ‘It’s a 
seller’s market,’ luidt het huidige motto. 
De laatste vier jaar heeft de holding veel 
meer verkocht. De jaren voordien haalde 
Gimv jaarlijks tussen 90 en 180 miljoen 
euro uit exits.

It’s all about the multiple
OOk vOriG jAAr Bewees Gimv dat ze echt 
wel meester is in meerwaardecreatie. De 
negen bedrijven die het vorig boekjaar 
van de hand deed, waaronder Greenyard 
en de Franse ziekenhuisgroep Almaviva, 
stonden een jaar eerder aan een 40 pro-
cent lagere boekwaarde. Op een jaar tijd 
boekte de holding er een meerwaarde van 
110 miljoen euro op. Over de totale tijd 

waarin die negen participaties in Gimv’s 
portefeuille zaten, deed de maatschappij 
hun waarde meer dan verdubbelen. Die 
waarderingsboost heeft deels te maken 
met de conservatieve waarderingsmul-
tiples van Gimv’s portefeuillebedrijven. 
Gimv moet haar investeringen volgens 
internationale boekhoudnormen boeken, 
waardoor haar bedrijven gemiddeld 25 % 
lager gewaardeerd zijn dan wanneer ze op 
de beurs zouden noteren.

Surfen op de cashgolf
DAnkzij Die succesvOlle verkOpen ein-
digde de holding haar boekjaar per eind 
maart 2018 met een cashpositie van 381 
miljoen euro, aanzienlijk meer dan de 
314 miljoen waar het een jaar eerder mee 
eindigde. Het management benadrukt 
echter dat die cash niet simpelweg elk 
jaar een beetje aandikt. Elke cent waar de 
holding een boekjaar mee eindigt, wordt 
in het volgende jaar volwaardig aan het 
werk gezet via dividenduitkering, nieuwe 
investeringen en werkingskosten. Tege-
lijkertijd wordt die cash elk jaar opnieuw 
aangevuld met dividendinkomsten en 
inkomsten uit de verkoop van investe-
ringen. “Spreek me niet van een cashberg 
waar we op zitten, maar eerder van een 
cashgolf die we voortdrijven,” zegt ceo 
Dejonckheere daarover.

“De tijd dat ik me voor 
onze eigen cashpositie 

verontschuldig is voorbij.”

* eBitDA staat voor Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortization en is 
een maatstaf voor de operationele prestatie 
van een bedrijf. Met een R (van Recurring) 
voor eBitDA worden ook uitzonderlijke of 
eenmalige uitgaven niet meegerekend. De 
Nederlandstalige vertaling is inkomsten 
voor aftrek van interesten, belastingen, af-
schrijvingen en waardeverminderingen.
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bedrijf moeten wij toegevoeg-
de waarde leveren, en bij ons 
is dat winst. Dat is de toename 
van de waarde van onze bedrij-
ven. Momenteel hebben we 
een miljard euro aan portfolio-
bedrijven en 300 miljoen euro 
cash die we aan het werk kun-
nen zetten. Dat is het kapitaal 
waarmee we werken.
VFB Jullie noteren niet aan een 
discount. Is dat een goed teken?
Dejonckheere Dat heeft 
te maken met de waarde-
ringsmultiple van onze bedrij-
ven, een tweede belangrijke 
graadmeter. Die waardering 
gebeurt volgens internationale 
boekhoudnormen. Al onze be-
drijven hebben beursgenoteer-
de concurrenten. Daar nemen 
we de gemiddelde waardering 
van en passen daar dan een kor-
ting van ongeveer 25 procent op 
toe. De gemiddelde waardering 
van onze bedrijven bedraagt 
op die manier iets meer dan 7 
maal hun eBitDA, terwijl dat bij 
hun concurrenten 9 à 10 is. Stel 
dat we een van onze bedrijven 
verkopen, dan zal dat dus aan een hogere 
multiple zijn dan in onze boeken. Onze 
discount zit daar dus in, in die waardering. 
Beleggers die ons volgen weten dat. (Als de 
discount volgens de waarde in de boekhou-
ding 0 % is, bedraagt de impliciete discount 
dus ongeveer 25 %, red.)
VFB Worden die participaties vaak geher-
waardeerd? 
Dejonckheere Ja, elk jaar waarderen we 
ze opnieuw, en de meerwaarden daarvan 
komen in de resultatenrekening terecht. 
Gemiddeld zijn onze portefeuillebedrijven 
met 10 procent per jaar gegroeid. Dit jaar 
zal dat ook zo zijn, en dat nemen wij in onze 
boeken zo op. Het kan dus dat wij een par-
ticipatie die aan 100 in onze boeken staat in 
dat jaar verkopen aan 125. Dat wil niet zeg-
gen dat we daar slechts 25 winst op hebben, 
want de oorspronkelijke kostprijs kan 50 
geweest zijn. De gemiddelde prijs waaraan 
wij de voorbije jaren verkocht hebben, be-
draagt 2 tot 2,5 keer de oorspronkelijke in-
vesteringskost.
VFB Hoe staat het met de financiële gezond-
heid van Gimv?
Dejonckheere Dat is een derde belang-
rijk punt om ons op af te rekenen. Wij zijn 
in staat om zelf onze verdere groei te fi-
nancieren. Wij krijgen vaak de vraag of we 
niet meer van onze cash aan aandeelhou-
ders moeten teruggeven. Versta; meer di-

vidend betalen. Dat doen we niet, omdat 
we dat geld op termijn liever zelf aan het 
werk zetten. Met het streven naar een bru-
to rendement van 15 procent lijkt dat wel 
gerechtvaardigd. Veel van onze instituti-
onele investeerders willen niet per se ho-
gere dividenden want die moeten ze dan 
zelf herinvesteren. De tijd dat ik me voor 
onze eigen cashpositie verontschuldig is 
dus voorbij (lacht). We hebben veel goede 
exits gedaan, met veel cashopbrengsten, 
maar die worden wel degelijk aan het werk 
gezet.
VFB Is een dividend uitkeren niet belang-
rijk?
Dejonckheere Zeker wel, zoals bij elke 
investeringsmaatschappij. Gemiddeld ge-
zien keren we de helft van onze winst als 
dividend uit, de andere helft gebruiken we 
om onze investeringen te financieren en als 
investeringsmaatschappij zelf te groeien.
VFB Welke effecten ziet u van Gimv’s plat-
formstrategie?
Dejonckheere Die sectorspecialisatie 
zijn we een kleine tien jaar geleden begin-
nen toepassen. We merken dat onze plat-
formteams steeds gespecialiseerder wor-
den, en dit niet enkel in de coaching van 
onze bedrijven. Ze merken ook veel sneller 
op wat er speelt binnen hun platform of 
sector, waar de innovatie vandaan komt of 
waar er bedreigingen en kansen liggen. Dat 

is ook dankzij de wisselwerking 
met onze platformbedrijven. 
Wij begeleiden ze niet alleen, 
we krijgen daar ook heel veel 
van terug.
VFB Zien we dat ook terug in de 
cijfers?
Dejonckheere Op tien jaar 
tijd hebben we een belangrijke 
turnaround gerealiseerd. We 
komen van minder dan 600 
miljoen euro in 2009 die geïn-
vesteerd was in bijna 100 par-
ticipaties. Dat is gegroeid naar 
1 miljard euro in 50 bedrijven, 
met daarbovenop nog 300 mil-
joen cash. We waren ook geïn-
vesteerd in fondsen van der-

den. Die zijn van 200 miljoen euro naar 100 
miljoen euro gezakt. Dat willen we nog ver-
der afbouwen om dat geld in onze kernacti-
va te investeren. Daarnaast hebben we een 
aantal historische participaties afgebouwd 
zoals Barco.
VFB Is het de bedoeling die portefeuille ver-
der te concentreren, met nog minder parti-
cipaties?
Dejonckheere Dat moet niet, maar ik 
sluit dat niet uit. De ‘buy-and-build’-stra-
tegie krijgen we steeds beter in de vingers. 
Met onze sectorspecialisatie zijn we ge-
neigd verder te gaan met onze bedrijven. 
Het kan zijn dat een aantal van hen het zo 
goed doet dat we ze minder snel willen 
verzilveren. Als ik van iets spijt heb, is het 
dat we in een aantal van die bedrijven niet 
langer aan boord zijn gebleven. Een be-
langrijke vraag die we ons steeds moeten 
stellen is of we uit een bepaalde investe-
ring willen stappen. Wij moeten natuur-
lijk altijd het evenwicht behouden tussen 
gerealiseerde cashwinsten enerzijds en 
herwaarderingswinsten anderzijds. We 
moeten van de twee leven.
VFB Vandaag drijft de private equity-markt 
vooral op exits en verkopen. Kan dat nog 
lang duren? En welke rol zal Gimv daarin 
spelen?
Dejonckheere Ik verwacht daar binnen 
twee tot drie jaar een omslag in. Daarom zou 

“Van ons 
coachingtraject 
hebben we een 
systeem gemaakt 
dat een herhaalbaar 
proces is geworden.”©
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ik op dit moment niet graag zonder cash zit-
ten. Als goede investeerder moet je wat cash 
achter de hand houden. Er kan veel gebeu-
ren, zoals een stijgende rente of een nieuwe 
recessie. Wij zijn daar klaar voor en weten 
wat ons op dat moment te doen zal staan. De 
cash aan het werk zetten.
VFB Hoe verklaart u de enorme toe-
vloed aan kapitaal naar de private equi-
ty-markt?
Dejonckheere Dat is inderdaad enorm. 
Er zijn een paar redenen. Ten eerste: de 
rente staat laag en men is op zoek naar ren-
dement. Een tweede reden, hoewel ik die 
minder goed begrijp, is dat investeerders 
steeds meer de schommelingen van de fi-

nanciële markten schuwen. Velen willen 
die ontwijken. Vooral dan ‘private banks,’ 
die het vervelend vinden als ze hun klan-
ten moeten uitleggen dat hun portefeuille 
zoveel procent gezakt is. Het voordeel van 

private equity is dat het niet genoteerd is 
en dus niet dagelijks op en neer gaat. Ook 
omwille van de nadruk op diversificatie 
in de nieuwe mifiD-regels vloeit er enorm 
veel geld naar onze sector.
VFB Te veel geld?
Dejonckheere Een deel ervan zal ook te-
rugvloeien omdat het niet geïnvesteerd zal 
worden. Een ander deel zal te duur geïn-
vesteerd worden. Voor elke 100 euro die in 
de private equity-markt opgehaald wordt, 
zal de helft goed geïnvesteerd worden, een 
kwart niet en het andere kwart te duur.
VFB Hoe vermijdt u niet te duur te kopen?
Dejonckheere Ten eerste: wij hebben niet 
de druk om ons geld binnen een bepaalde 

(miljoen euro)  17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/ 09
Eigen vermogen  1.274   1.233   1.168   1.093   992   1.012   1.011   1.091   1.013   951 
Portefeuillewaarde  960   964   1.014   920   814   814   845   884  714 578
Balanstotaal  1.356   1.315   1.230   1.136   1.026   1.072   1.055   1.140   1.058   994 
Cash  381   314   193   185   57   195   183   186  302 383
Investeringen  246   180   130   154   195   111   172   152   145   189 
Opbrengst uit verkopen  371   394   227   332   96   181   182   131  121 182
Netto winst  107   132   137   136   15   33   (22)  135   118   (322)
Portefeuillerendement 15,8 % 18,8 % 20 % 17,3 % 3,8 % 5,9 % -0,2 % 23,5 % 22,7 % -30,1 %
Bruto dividend (euro)  2,50   2,50   2,45   2,45   2,45   2,45   2,45   2,45   2,40   2,36

“Onze discount zit in de lage 
waarderingsmultiple van onze 
portefeuillebedrijven.”

“Voor elke 100 euro die in 
de private equity-markt 
opgehaald wordt, zal de 
helft goed geïnvesteerd 

worden, een kwart niet en 
het andere kwart te duur.”
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termijn te investeren zoals klassieke private 
equity-fondsen. Noch om in allerijl bepaal-
de exits te doen omdat we een volgende 
fonds moeten optuigen. We hebben de luxe 
om met onze bedrijven te focussen op dat 
industriële traject dat we met hen uitzetten. 

Onze balans is ‘evergreen,’ die moet niet om 
de zoveel tijd gerecycleerd worden. Wij heb-
ben veel geduld. Ten tweede doen we meer 
dan de helft van onze investeringen buiten 
de markt (van georganiseerde verkopen, 
red). Die vloeien voort uit de voortdurende 
gesprekken die we met al die bedrijven heb-
ben. Daarmee zitten we dus niet in een com-
petitief biedingsproces met andere spelers. 
Het is belangrijk om voldoende deals op die 
manier te kunnen doen. Dat is ook een ba-
rometer die zegt of we al dan niet goed be-
zig zijn. We zijn op dit moment met diverse 
bedrijven in contact die mogelijk binnen af-
zienbare tijd met ons in zee willen.
VFB Welke toekomst heeft u zelf nog voor 
Gimv voor ogen?
Dejonckheere Ik zou de strategie die 
we met onze bedrijven uitvoeren ook op 
Gimv zelf willen toepassen. Wij zijn door 
een enorme transformatie gegaan door te 
focussen. Door die focus zijn we minder 
breed gediversifieerd, maar we zijn er wel 
enorm door gegroeid. Op minder dan tien 
jaar hebben we ons patrimonium verdub-
beld. Die dynamiek wil ik met een aantal 
sterke groeiers in onze portefeuille ver-
derzetten. Vergeet niet dat de werkelijke 

kasstroom die wij met onze investeringen 
en onze exits genereren groter is dan de 
cash die je op onze balans ziet. Zoals ge-
zegd, de helft daarvan keren we gemid-
deld gezien uit, de andere helft investeren 
we opnieuw in groei. Dat is wat onze aan-
deelhouders van ons vragen en dat zullen 
we blijven doen.

interview 20 septemBer 2018

Jef Poortmans
Free lance journalist
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Portefeuilleverdeling per platform 17/18
Connected Consumer 29 %
Health&Care 16 %
Smart Industries 14 %
Sustainable Cities 20 %
Co-investeringen 14 %
Andere 7 %
Totaal 100 %

Bron: jaarresultaten 2017/2018
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