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GIMV: verslag resultaten eerste helft boekjaar 2020/21 (22 november 2020) 
 

Inleiding 
Na de slechte resultaten over het boekjaar 2019/20, uitmondend in een verlies van 151,9 miljoen 
euro (of -5,96 euro per aandeel), waren we op onze hoede voor de resultaten van de eerste helft 
van het boekjaar 2020/21. Onze vrees was onterecht, want GIMV pakte uit met heel sterke cijfers 
in deze jaarhelft. Uit ons overzicht met cijfers sinds de eerste helft van het jaar 2014/15 blijkt dat 
GIMV het sterkste halfjaar sindsdien neergezet heeft. De cijfers werden geholpen, enerzijds door 
het herstel van de beurzen, anderzijds door de realisatie van meerwaarden op enkele verkopen.  
 
Resultaten 
Zo realiseerde de portefeuille een return van 12% in de eerste jaarhelft, te vergelijken met -10,3% 
in het boekjaar 2019/20 en +16,2% in het boekjaar 2018/19. De samenstelling van die return 
vinden we terug in de tabel hieronder, samen met het overzicht van de resultaten van de voorbije 
6 boekjaren. Een eerste punt dat opvalt, is het relatief hoge niveau van de gerealiseerde 
meerwaarden, wat helemaal niet evident is gelet op de corona-omgeving in deze jaarhelft. Die 
meerwaarden kwamen uit op 41,115 miljoen euro en dit op een verkoopbedrag van 113 miljoen 
euro. De verkoop van het belang in Contraload was goed voor 30 miljoen euro van die 
meerwaarde. Contraload is actief in de pooling van vrachten in de logistieke wereld en speelt een 
belangrijke rol in de circulaire economie. Het kende een verviervoudiging (!) van zijn omzet in de 
voorbije 6 jaar.  
De niet-gerealiseerde meerwaarden kwamen uit op 120,186 miljoen euro, een recordbedrag over 
de laatste jaren. Interessant is de samenstelling van de niet-gerealiseerde herwaarderingen, in de 
plus en in de min. Zo blijkt dat de stijging van de waarderingsmultiples (van 6,8 keer de EBITDA 
tot 7,5 keer), een gevolg van het herstel van de beurzen van begin april 2020 tot eind september 
2020, een impact had van 108,7 miljoen euro. Deze evolutie staat dus los van de operationele 
prestaties van de individuele bedrijven. De operationele prestaties, ofwel in termen van EBITDA, 
ofwel van omzet, hadden een afwaardering van 24,9 miljoen euro tot gevolg. De omzet van de 
portefeuillebedrijven nam 1% toe, de EBITDA viel 9% terug. Een hogere financiële schuld en 
afschrijvingen op waarderingen hadden eveneens impact op de niet-gerealiseerde minwaarden.  
We herinneren eraan dat GIMV voor de waardering van zijn portefeuille gebruik  maakt van de 
waarderingsmultiple van de beurs minus 25% discount. De beursevolutie heeft dus een directe 
impact op de intrinsieke waarde van de groep.  
In totaal noteerde GIMV een netto resultaat deel van de groep van 94,039 miljoen euro, of 3,67 
euro per aandeel, goed voor een rendement op eigen vermogen van 8,5% na 6 maanden. Eind 
september 2020 kwam de intrinsieke waarde per aandeel uit op 44,7 euro.  
  

 
 

(miljoen euro) 14/15H1 15/16H1 16/17H1 17/18H1 18/19H1 19/20H1 20/21H1 Δ19/20
Opbrengsten 125,979 117,671 183,149 127,204 111,132 154,606 172,998 11,9%

o.a. gerealiseerde meerwaarden 34,983 30,185 73,435 16,581 37,873 47,702 41,115 -13,8%
o.a. niet-gerealiseerde meerwaarden 69,220 73,161 67,590 92,549 63,865 87,264 120,186 37,7%

o.a. dividenden 7,115 5,346 37,048 10,229 1,966 10,147 0,473 -95,3%
Operationele kosten -75,879 -49,658 -83,129 -59,833 -46,184 -95,223 -67,546 -29,1%

o.a. afwaarderingen -38,702 -23,850 -47,206 -29,891 -26,682 -66,433 -43,496 -34,5%
Operationeel resultaat 50,100 68,013 100,019 67,370 64,949 59,383 105,452 77,6%
Netto resultaat, deel groep 48,496 64,879 85,074 62,614 62,473 51,429 94,039 82,9%
Winst per aandeel 1,91 2,55 3,35 2,46 2,46 2,02 3,67 81,7%
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Investeringen/desinvesteringen in de eerste jaarhelft 
In deze jaarhelft verrichtte GIMV investeringen voor een bedrag van 105,5 miljoen euro (204,9 
miljoen euro in het boekjaar 2019/20). Enerzijds kocht het 3 nieuwe participaties voor 73,7 
miljoen euro, anderzijds verrichtte het voor 31,8 miljoen euro vervolginvesteringen in bestaande 
participaties om hun strategie van ‘buy & build’ te ondersteunen. 
De 3 nieuwe participaties zijn: 

- Televic: is de grootste investering die GIMV ooit verricht heeft. Het levert 
hoogtechnologische en hoogkwalitatieve communicatiesystemen.  

- Rehanco: Duits bedrijf actief in rehabilitatiecentra.  
- Kinaset Therapeutics: biotechbedrijf 

Die 31,8 miljoen euro voor vervolginvesteringen ging onder andere naar de bedrijven Biolam 
(medische diagnostische laboratoria), GPNZ (Duitse tandartsenketen) en La Comtoise (Franse 
kaasproducent).  
Zoals hoger gemeld, leverden de verkopen een bedrag van 113 miljoen euro op. Aan- en 
verkopen hielden elkaar dus quasi in evenwicht.  
Na het afsluiten van deze jaarhelft verkocht GIMV haar belang in Eurocept Homecare en 
onderschreef het de kapitaalverhoging van Itineris.  
  
Portefeuille en balans 
De portefeuille steeg van 1,017 miljard euro eind maart 2020 naar 1,14 miljard euro eind 
september 2020, het hoogste niveau ooit. Ze bestaat uit 55 participaties (+2). Twaalf jaar geleden 
had de portefeuille een waarde van 578 miljoen euro, toen ging het om 92 participaties. Door de 
omvang van de portefeuille en de daling van het aantal participaties is ook de gemiddelde 
investering van GIMV gestegen in de voorbije jaren. Terwijl dit in 2008/09 10 miljoen euro was, 
was dat 20,7 miljoen euro in de afgelopen jaarhelft. De portefeuille is ook relatief jong en heeft 
een gemiddelde leeftijd van 3,6 jaar.  
Op geografisch vlak is België goed voor 33% van de totale portefeuille, Nederland staat voor 
25%, Frankrijk en Duitsland elk voor 16%. De 5 grootste participaties zijn ithodaalderop, Televic, 
Cegeka, Spineart en United Dutch Breweries en staan voor 28% van de portefeuille.  
De cashpositie kwam eind september 2020 uit op 302,9 miljoen euro, deze bedroeg 368 miljoen 
euro eind maart 2020.   
 
Algemene commentaren 
Het management van GIMV gaf uitvoerig commentaar over de huidige markten en de 
economische evoluties die het ervaart. We noteren enkele van die commentaren: 

- Er deed zich een zeker economisch herstel voor na de 1e lockdown 
- De impact van de 2e lockdown is volledig verschillend van sector tot sector 
- Alle participaties houden relatief goed stand, maar hebben hun vooruitzichten wel moeten 

aanpassen, maar in mindere mate dan eerst gevreesd 
- Het platform Connected Consumers werd het sterkst getroffen. Ellis Burger en France 

Thermes zijn daar voorbeelden van.  
- De marktomgeving blijft volatiel en onzeker 
- GIMV staat klaar om zijn participaties bij te staan 
- Met de belangrijke cashpositie kan op opportuniteiten ingespeeld worden 
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Conclusies 
- GIMV heeft de eerste corona-golf heel goed doorstaan en kon zelfs uitpakken met 

recordcijfers, deels dankzij het brede beursherstel.  
- De portefeuille van GIMV is relatief jong en dit kan het realiseren van materiële meerwaarden 

in de nabije toekomst bemoeilijken. Op zich hoeft dit geen probleem te zijn voor de resultaten 
als de participaties kunnen blijven groeien en als de beurs verder herstelt.  

- Een vergelijking van de beurskoers van GIMV met de Bel20 leert dat de koers van GIMV 
minder volatiel is en dat ze met een zekere vertraging op de bewegingen van de Bel20 
reageert 
 

 
 

- Het dividend van het boekjaar 2019/20 was een keuzedividend. 63,4% van de 
dividendrechten werd omgeruild tegen nieuwe aandelen aan een koers van 45,50 euro. Dit 
resulteerde in een kapitaalverhoging van 28,2 miljoen euro.  

- We gaan er van uit dat het dividend over het boekjaar onveranderd blijft op 2,50 euro bruto, 
netto is dat 1,75 euro. Het netto dividendrendement bedraagt aldus 3,6%.  

- De intrinsieke waarde eind september bedroeg 44,7 euro. Aangezien deze waarde tot stand 
kwam na toepassing van een discount van 25% op de waardering van de participaties moet 
dit cijfer op de juiste manier geïnterpreteerd worden. 

 
 
Gert De Mesure (22 november 2020, koers GIMV: 49 euro) 
 
 


