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GGimv kondigde eind septem-
ber zijn nieuwe strategie aan waarbij het 
zijn investeringsbeleid voortaan ging baseren 
op vier platformen: Consumer 2020, Health 
& Care, Smart Industries en Sustainable Ci-
ties. De resultaten voor de eerste helft van 
het boekjaar 2012–2013 zijn nu de eerste die 
ook in deze nieuwe structuur gerapporteerd 
worden. 

Qua desinvesteringen was het een goed 
halfjaar voor Gimv, men realiseerde voor 
105,3 miljoen euro desinvesteringen (–129,4 
miljoen euro inclusief fondsen onder be-
heer) en boekte hierop een netto meerwaar-
de van 35,5 miljoen euro. Dit komt overeen 
met een meerwaarde van 50,8 % tegenover 
hun boekwaarde, wat in lijn ligt met de 
meerwaarden die Gimv door de jaren heen 
gemiddeld op zijn participaties boekt. Te-
genover de oorspronkelijke aanschaffings-
waarde bedraagt de meerwaarde gemiddeld 
zelfs 67,9 %. De verkoop van participaties 
loopt dus goed bij Gimv en men geeft aan 
dat er vandaag veel industriële multinatio-
nals geïnteresseerde kopers zijn. Dit is voor 
een deel te danken aan de gemakkelijke fi-
nanciering die grote multinationals vandaag 
ter beschikking hebben.

 Sinds de bekendmaking van de resultaten 
heeft Gimv ondertussen nog enkele bijko-
mende verkopen gerealiseerd, wat een bijko-
mend bewijs is dat er genoeg belangstelling 
in de markt is. 

Inzake nieuwe participaties was het voor-
bije halfjaar wat kalmer voor Gimv. Men 
investeerde slechts 57,7 miljoen euro, inclu-
sief de fondsen beheerd door Gimv was dit 
84,4 miljoen euro. Van deze 57,7 miljoen was 
slechts 23 miljoen euro nieuwe investerings-
dossiers, de rest waren vervolginvesteringen 
en investeringen in fondsen van derden. 
Gimv gaf op de analistenvergadering ook aan 

dat men vandaag minder interessante dos-
siers vindt. Een aantal spelers in private equi-
ty in Europa komt vandaag in de problemen, 
wat ook het aantal deals doet dalen. In zo’n 
omgeving is het wel een voordeel dat Gimv 
een stevige balans heeft en een grote cashpo-
sitie (190,9 miljoen euro) waardoor het altijd 
kan inspelen op opportuniteiten, terwijl con-
currenten in financiële problemen moeten 
afhaken.

Het is ook de bedoeling van Gimv om de 
komende jaren de investeringen in fondsen 
van derden geleidelijk af te bouwen, omdat 
men zelf meer controle wil houden over zijn 
investeringen en omdat de investeringen in 
fondsen van derden door de jaren heen een 
lager rendement opleverden dan de eigen in-
vesteringen. 

De resultaten van Gimv worden altijd 
beïnvloed door het feit dat men onder de 
internationale waarderingsregels ook niet-
gerealiseerde meer- en minderwaarden op 
de portefeuille in rekening moet brengen. 
De daling van de beurzen in het voorbije 
halfjaar zorgde voor een daling van de koers 
van een aantal genoteerde participaties (–21,2 
miljoen euro) en dwingt Gimv ook om de 
gebruikte multiples voor de niet-genoteerde 

participaties te verlagen (–8,3 
miljoen euro). Het totaal aan 
niet-gerealiseerde minwaarden 
kwam uit op 48,9 miljoen euro. 
Hierdoor kwam het nettoresul-
taat van het voorbije halfjaar 
uit op een verlies van 8 miljoen 
euro of 0,33 euro per aandeel. 

Het eigen vermogen van 
Gimv lag op 30 september op 971,1 miljoen 
euro of 40,5 euro per aandeel. Dit is volgens 
ons een conservatieve inschatting van de 
waarde van Gimv, wat ook bewezen wordt 
door het feit dat de meeste participaties ver-
kocht worden tegen een prijs die veel hoger 
is dan die waaraan de participaties genoteerd 
staan in de boeken van Gimv. We beschou-
wen de boekwaarde dan ook als een mini-
mumwaarde. Het aandeel noteert vandaag 
echter nog altijd met een korting op zijn 
boekwaarde, wat aangeeft dat het aandeel 
vandaag zeker niet duur is. Gimv bevestigde 
ook nog dat het zijn dividend minstens op 

het huidige niveau wil houden, de raad van 
bestuur moet nog beslissen of ook dit jaar 
een keuzedividend in aandelen mogelijk zal 
zijn. We denken dat die kans groot is gezien 
de positieve ervaring met het keuzedividend 
dit jaar. Tegen de huidige koers geeft het divi-
dend een nettorendement van 4,9 %, wat één 
van de betere rendementen op de Brusselse 

beurs is. De resultaten van Gimv zullen ook 
de komende kwartalen blijven schommelen 
zolang de beurs volatiel blijft, maar ondertus-
sen werkt men wel verder aan de toekomst 
en lijkt het huidige aantrekkelijke dividend 
gegarandeerd.
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Gimv: volatiele beurzen beïnvloeden resultaten

in miljoen euro 1H 2012-2013 1H 2011-2012

Directe investeringen 49,4 54

Fondsen van derden 8,3 25,2

Totale investeringen 57,7 79,2

Totale desinvesteringen 105,3 133,6

Netto gerealiseerde meerwaarden 35,5 49,9

Niet-gerealiseerde minderwaarden -48,9 -123,8

Nettoresultaat -8 -74,3

Eigen vermogen (euro per aandeel) 40,5 41,44
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