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GIMV: verslag analistenvergadering halfjaarresultaten (20 november 2015) 
 

Resultaten 
In de eerste helft van het boekjaar 2015/16 (april -> september 2015) realiseerde GIMV een winst 
deel van de groep van 64,879 miljoen euro, een stijging van 33,8%. Het betere cijfer was voor 
twee derde het resultaat van niet-gerealiseerde meerwaarden op de portefeuille, een derde betrof 
gerealiseerde meerwaarden op de verschillende desinvesteringen. Meer bepaald betrof het 8 
desinvesteringen (Acertys, Easy Voyage, McPhy Energy, Proxiad, BrandAlley, Greenyard Foods, 
Prosonix en XL Video), waarbij volledigheidshalve vermeld moet worden dat het niet in alle 
gevallen om succesvolle investeringen ging. Het positieve marktmomentum grijpt het 
management aan om enkele minder performante participaties te gelde te maken, met een kleine 
winst of een klein verlies (bv. BrandAlley).  
 

(miljoen euro) 14/15H1 15/16H1 Δ15/16
Opbrengsten 125,979 117,671 -6,6%
Operationeel resultaat 50,100 68,013 35,8%
Netto resultaat, deel groep 48,496 64,879 33,8%
Winst per aandeel 1,91 2,55 33,8%  

 
Zoals geweten deelt GIMV haar investeringen in in 4 gedefinieerde platforms met een heel 
specifieke focus. In de tabel hieronder lijsten we de 4 platforms op, evenals 2 voorbeelden van 
bedrijven die er deel van uitmaken, evenals de gerealiseerde en niet-gerealiseerde meerwaarden 
in de eerste helft van het boekjaar.  
 

Platforms Voorbeelden van bedrijven Gerealiseerd Niet-gerealiseerd
Connected Consumer Vandemoortele (voeding)

Greenyard Foods (voeding)
Health & Care Almaviva (privé-klinieken)

Eurocept (medische zorg)
Smart Industries Mackevision (grafische beeldvorming)

Punch Powertrain (transmissies)
Sustainable Cities Hansea (privé-busmaatschappij)

Intineris (software)
6,5 9,8

-0,5 -0,9

Fondsen van derden/ overige

Meerwaarden in 15/16H1 m euro

4,1 6,6

16,5 3,2

0,8 27,0

 
 
Wat de fondsen van derden betreft, verwacht het management nog bepaalde meerwaarden. De 
meeste van die fondsen hebben immers een zekere maturiteit bereikt en beginnen zich voor te 
bereiden op hun vereffening/ontbinding door de geleidelijke verkoop van hun participaties.  
 
Investeringen/desinvesteringen 
In de eerste helft van het boekjaar investeerde GIMV 20,1 miljoen euro. Daarnaast waren er nog 
voor 20 miljoen euro investeringen via co-investeringsfondsen. De belangrijkste investering betrof 
6 miljoen euro in het Franse Biom’Up, een producent van medische instrumenten voor het 
stelpen van bloedingen. Tevens was er een vervolginvestering in het Britse Mackevision, een 
vooraf afgesproken transactie gelinkt aan de sterke groei van het bedrijf (omzet +50% dit jaar).  
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Er waren voor 103,3 miljoen euro rechtstreekse desinvesteringen, evenals voor 46,6 miljoen euro 
door de co-investeringsfondsen. GIMV kan dus duidelijk profiteren van het goede exit-momentum 
en de hoge liquiditeit in de markt. In totaal heeft het nu een cashpositie van 208 miljoen euro.  
Na het halfjaar investeerde GIMV 12,5 miljoen euro in het Nederlandse Equipe Zorgbedrijven dat 
11 zelfstandige klinieken (hand- en polschirurgie, cosmetische chirurgie en dermatologie, 
flebologie en proctologie) heeft. Voor het einde van het kalenderjaar 2015 zal GIMV nog zeker 2 
nieuwe investeringen aankondigen. Het gaat om bedrijven uit klassieke sectoren, dus geen 
biotechnologie.  
In de media kreeg GIMV heel wat kritiek doordat er minder geïnvesteerd werd dan er verkocht is 
geweest. Het is duidelijk dat de groep verplicht is om cash achter de hand te houden om 
bepaalde vervolginvesteringen te kunnen verrichten. Het niet deelnemen aan die 
vervolginvesteringen kan sterk nadelige gevolgen inhouden, zoals een belangrijke verwatering. 
We mogen ook niet vergeten dat GIMV jaarlijks een dividend betaalt van iets meer dan 60 miljoen 
euro, cash die ook voorzien moet worden.  
Tevens is er vandaag de dag veel concurrentie, bij sommige verkopen zijn er soms meer dan 20 
geïnteresseerde kopers, zelfs bij secundaire deals (secundair: als een risicokapitaalgroep wil 
verkopen aan een andere risicokapitaalgroep). Dat de waardering hierdoor oploopt, zal niemand 
verbazen. GIMV verkiest dan ook in te zetten op bedrijven die minder in de kijker lopen, maar 
waar dan ook een langer onderhandelingsproces aan vooraf gaat. De 2 transacties die nog voor 
het jaareinde afgerond zouden moeten worden, zijn hier voorbeelden van.  
 
 
Intrinsieke waarde 
In de afgelopen 6 maand steeg de intrinsieke waarde 5,9% tot 43,1 euro per aandeel. Heel 
interessant is het overzicht van de verschillende elementen die aan de basis liggen van de 
berekening ervan. Over de gerealiseerde meerwaarden valt niet te discussiëren, belangrijk wel is 
het feit dat de waarde van de verkopen gemiddeld 36% hoger lag dan hun waardering eind maart 
2015. Het management wijst erop dat dit het beste bewijs is dat haar waarderingen heel 
conservatief zijn, deels door de toepassing van een discount van 25%. Onrechtstreeks impliceert 
dit dat de beleggers zich minder moet richten naar de intrinsieke waarde van 43,1 euro per 
aandeel, maar eerder moeten uitgaan van 57,5 euro per aandeel.  
Een interessant gegeven op de analistenvergadering was de detaillering van de evolutie van de 
niet-gerealiseerde meerwaarden. In totaal waren er voor 96 miljoen euro meerwaarden en voor 
50,3 miljoen euro minwaarden. Van die 96 miljoen euro was er 77,2 miljoen euro afkomstig van 
de groei van de bedrijven in portefeuille. Die kennen een omzetgroei van 7% en een toename 
van de EBITDA met 20%. Bij de minwaarden is 32,3 miljoen euro van de 50,3 miljoen euro het 
gevolg van het toepassen van een lagere waarderingsmultiplicator. Eind september noteerden de 
Europese beurzen immers lager dan eind maart 2015 en die lagere waardering vertaalde GIMV 
naar haar portefeuille. Ondertussen hebben de beurzen zich hersteld zodat die 32,3 miljoen euro 
in principe terug geboekt kan worden (als de beurzen het huidige niveau kunnen aanhouden). 
Daarbij komt nog de 2,2 miljoen euro meerwaarde die GIMV zal realiseren op de overname van 
Xeikon. Beide posten samen leveren per aandeel een waarde op van afgerond 1,40 euro.  
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Strategie: gericht op digitalisering 
In haar beleggingspolitiek concentreert GIMV zich op de digitale transformatie van de industrie. 
Het digitale is relevant in alle eco-systement en creëert opportuniteiten (alsook dreigingen) voor 
bedrijven. Ze ziet 8 digitaliseringstrends: 

- Internet of Things   - Digital Engineering 
- Big Data    - 3D-printing 
- Advanced Robotics   - Mobiele toepassingen 
- Smart factory    - Omni-Channel  

 
 

Wat kunnen we besluiten?  
- GIMV profiteert van het gunstige financiële klimaat via diverse verkopen, terwijl aankopen 

minder evident zijn door de hogere waarderingen. Dit klimaat houdt aan wat het beste laat 
verhopen voor de evolutie van de intrinsieke waarde.  

- De diverse bedrijven in portefeuille kennen een sterke groei, zowel qua omzet als qua 
EBITDA.  

- De gehanteerde waarderingsmethode is conservatief door toepassing van een discount van 
25%.  

- Het netto dividendrendement bedraagt iets meer dan 4%. Het volgende dividend zal in cash 
betaald worden en niet onder de vorm van een keuzedividend.  

- Het herstel van de beurzen in de voorbije 2 maand en de verkoop van Xeikon zorgen er al 
voor dat de intrinsieke waarde 1,40 euro hoger ligt dan eind september 2015.  

 
 
Gert De Mesure (20 november 2015, koers GIMV:  43,60 euro) 


