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Gimv: dividendrendement van 4,9 % netto

De Antwerpse investeringsmaat-
schappij Gimv kwam de jongste tijd 
geregeld in het nieuws. Niet altijd positief 
want Gimv werd in de pers in één naam 
genoemd met Electrawinds. De investerin-
gen van Gimv in Electrawinds 
zijn – rechtstreeks en onrecht-
streeks via fondsen – immers 
slechts goed voor 1,9 % van het 
balanstotaal, waarvan dan nog 
het grootste deel via leningen. 
Om maar te zeggen dat we alles 
een beetje in zijn juiste context 
moeten plaatsen en de pers-
aandacht die Gimv in het dos-
sier kreeg niet helemaal evenredig was met 
de investering.

Gimv blijft ondertussen één van de weini-
ge manieren om als particulier te investeren 
in beloftevolle niet-beursgenoteerde bedrij-
ven. Deze zijn immers goed voor 75 % van 
de portefeuille. De aantrekkingskracht van 

Gimv voor beleggers schuilt evenwel ook in 
het aantrekkelijke dividendrendement van 
4,9 % netto (op basis van dividend van 1,84 
euro netto). Als we een blik werpen op de 
koersevolutie en de evolutie van de intrin-

sieke waarde (per eind september 2013: 40,42 
euro) van Gimv over de voorbije 10 jaar, dan 
presteerde het aandeel op het eerste zicht 
ontgoochelend. Houden we evenwel ook re-
kening met de uitgekeerde (geherinvesteer-
de) dividenden dan noteert het aandeel erg 
dicht tegen zijn piek van midden 2007. 

De halfjaarcij-
fers werden reeds 
lang uitgesmeerd in 
de financiële pers 
maar we bundelen 
ze toch nog even 
voor u. De netto-
winst kwam uit op 
21 miljoen euro of 
0,85 euro p. a. en 
dit vooral dankzij 
gerealiseerde meer-
waarden op desin-
vesteringen. Hoe-
wel er een mooie 
meerwaarde werd 
gerealiseerd tegen-
over de boekwaarde 
bedroeg de money-
multiple (tegenover 
de oorspronkelijke 
waarden) 1. Maar 
Gimv investeerde 
meer dan het desin-
vesteerde en mede 
hierdoor daalde de 
kaspositie van 195,3 
tot 138 miljoen euro. 
Bij de investeringen 

onthouden we onder meer PlanetVeo (online-
reisbureau), Complix (biotechgroep), Luciad 
(geolocalisatie) en Xeikon. Gimv was in de eer-
ste jaarhelft aldus vrij actief en het investerings-
ritme zal in de tweede jaarhelft aanhouden. 

We noteerden ondertussen 
de investeringen in de Zwitserse 
biofarmagroep Covagen (ontste-
kingsziekten en kanker), in de 
Franse groep van privéziekenhui-
zen Almaviva Santé, in het Ne-
derlandse Eurocept (verkoop ge-
specialiseerde geneesmiddelen en 
medische thuiszorgdiensten) en 
de Franse lingerieproducent Wolf. 

Het desinvesteringsritme zal afnemen. Gimv 
stelt verder dat de vorig jaar gelanceerde stra-
tegie rond 4 platformen (Consumer 2020, 
Health & Care, Smart Industries en Sustaina-
ble Cities), met focus op langetermijntrends 
met succes werd geïmplementeerd. Binnen 
het Sustainable Cities platform werd beslist 
een versnelling hoger te schakelen waarbij 
DG Infra ook zelf infrastructuurprojecten zal 
ontwikkelen en er nieuwe financiers (pen-
sioenfondsen, verzekeringsmaatschappij-
en …) zullen worden aangetrokken.

Hoewel we, rekening houdend met de 
trage economische groei, geen grote brok-
ken moeten verwachten, blijft het aandeel 
aantrekkelijk omwille van het mooie divi-
dendrendement. 

De presentatie naar aanleiding van de ana-
listenmeeting vindt u op www.gimv.com on-
der de rubriek ‘investeerders’ en vervolgens 
‘IR publicaties’ en ‘Presentaties’. U kan de be-
drijvenfiche van Gimv raadplegen op www.
vfb.be onder de rubriek ‘Bedrijfsinformatie’.

•

Patrick Nollet, Directeur VFB
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