
GIMV heeft opnIeuw een heel sterk re-
sultaat neergezet in de eerste helft van het 
boekjaar 2017/18 (eindigend eind septem-
ber 2017). Met 62,6 miljoen euro lag het wel 
in zekere mate onder het resultaat van een 
jaar eerder. Toen kon geprofiteerd worden 
van de verkoop van enkele van de grotere 
participaties uit de portefeuille. Maar met 
een portefeuillerendement op jaarbasis 
van 17,2 % hebben beleggers nu allerminst 
reden tot klagen. Het rendement op eigen 
vermogen geannualiseerd bedraagt 10,2 %. 

Een blik op de cijfertabel toont opbreng-
sten ten bedrage van 127,2 miljoen euro in 
de eerste helft van het boekjaar 2017/18 en 
de samenstelling ervan. Het valt op dat de 
gerealiseerde meerwaarden met 16,5mil-
joen euro gevoelig lager uitkomen (-77,4 %) 
dan het jaar voordien. Deze gerealiseerde 
meerwaarden zijn afkomstig van de ver-
koop van de participaties in Greenyard, het 
Franse advertentiebedrijf Teads en het Ne-
derlandse ReS Software. 

Veel belangrijker zijn de niet-gereali-
seerde meerwaarden die uitkwamen op 
92,549 miljoen euro. Die zijn enerzijds het 
gevolg van de gestegen waarde van de par-
ticipaties in de portefeuille (11,8 miljoen 
euro, zie verder), anderzijds van de ver-
kopen die na het afsluiten van de periode 
plaats vonden (47 van 92,5 miljoen euro). 
Zo vonden er in oktober nog 3 belangrijke 

transacties plaats, met name de verkoop 
van de belangen in de Franse rusthuisuit-
bater Almaviva Santé, in het Belgische 
technologiebedrijf Luciad (met heel be-
langrijke meerwaarde!) en in de Franse 
reisspecialist Marco Vasco. Ondanks de 
meerwaarde op deze 3 verkopen min of 
meer zeker is, werden ze op datum van 30 
september 2017 al voor een belangrijk per-
centage opgenomen, maar dan wel onder 
de post niet-gerealiseerde meerwaarden. 

De dividenden kwamen deze jaarhelft 
(10,2 miljoen euro) lager uit, daartegen-
over stond dat ook de afwaarderingen op 

de participaties in de portefeuille lager uit-
kwamen (-29,891 miljoen euro). Na kosten 
kwam het resultaat in de eerste helft van 
het boekjaar 2017/18 uit op 62,614 miljoen 
euro, een daling van 26,4 % tegenover het 
recordresultaat van een jaar eerder. Per 
aandeel was dat 2,46 euro. Dat Gimv met 
deze mooie prestatie haar dividendbeleid 
zal verder zetten, leidt geen twijfel. 

In dit halfjaar verkocht Gimv voor 109,9 
miljoen euro participaties, investeren deed 
het voor 83,5 miljoen euro in 5 nieuwe 
bedrijven. Niet onbelangrijk om weten is 
dat GIMV een meerwaarde van 10,1 % rea-
liseerde op de verkochte participaties ten 
opzichte van de waardering ervan op 30 
maart 2017. Dit bewijst nog maar eens dat 
de waarderingen die het gebruikt, zeker 
niet te hoog zijn. Het zorgt er voor dat een 

te extreme focus op de intrinsieke waarde 
zeker niet aangewezen is. Eind september 
2017 kwam die intrinsieke waarde uit op 
48,48 euro per aandeel. De participaties (53 
in totaal) hadden een waarde van 1.007,6 
miljoen euro, de cashpositie bedroeg 286,6 
miljoen euro. 

De niet-gerealiseerde meerwaarden zijn 
voor een groot deel functie van de groei 
van de verschillende participaties. 75 % 
van de bedrijven in portefeuille kenden 
groei, gemiddeld nam de omzet 14 % toe, 
de eBItDA ging gemiddeld 11 % hoger. Een 
niet onbelangrijk argument om zich niet 

blind te staren op de intrinsieke waarde 
want dat is een statisch gegeven, dat geen 
rekening met de continue en sterke groei 
van het gros van de participaties. 

Dat het huidige klimaat, een combi-
natie van een zekere economische groei 
en van een heel lage rente, een gunstige 
voedingbodem is voor risicokapitaalbe-
drijven zoals Gimv mag niet verbazen. 

Meerwaarden realiseren lijkt dan ook niet 
zo moeilijk, de grote uitdaging is om de 
vrijgekomen middelen op een duurzame 
en rendabele manier te herbeleggen. Even 
groot is de uitdaging om niet te veel mee 
te gaan in het opbod door steeds hogere 
biedprijzen op tafel te leggen. Op basis van 
marktstatistieken toonde Gimv aan dat 
het bij zijn investeringen de voorbije jaren 
steeds minder betaalde (via een lagere eV/

eBItDA-ratio) dan het marktgemiddel-
de. Gimv merkt ook op het actief is in 
het middensegment van de markt, 
waar de waarderingen iets lager liggen 
en waar er iets minder concurrentie is.

Samengevat blijven we bij ons 
standpunt dat Gimv met zijn gesprei-
de portefeuille en beperkt risico een 
plaatsje verdiend in elke aandelenpor-
tefeuille. En natuurlijk mogen we het 
dividendrendement niet vergeten, dat 
bedraagt netto 3,46 %. 

Gert De Mesure
Redactie 11 december 2017
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Gimv: rendement portefeuille 17,2 procent 
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(miljoen euro) 14/15H1 15/16H1 16/17H1 17/18H1 Δ17/18
Opbrengsten 125,979 117,671 183,149 127,204 -30,5 %
 o.a. gerealiseerde meerwaarden 34,983 30,185 73,435 16,581 -77,4 %
 o.a. niet-gerealiseerde meerwaarden 69,220 73,161 67,590 92,549 36,9 %
 o.a. dividenden 7,115 5,346 37,048 10,229 -72,4 %
Operationele kosten -75,879 -49,658 -83,129 -59,833
 o.a. afwaarderingen -38,702 -23,850 -47,206 -29,891
Operationeel resultaat 50,100 68,013 100,019 67,370 -32,6 %
Netto resultaat, deel groep 48,496 64,879 85,074 62,614 -26,4 %
Winst per aandeel 1,91 2,55 3,35 2,46 -26,6 % 
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