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Corona: ongeziene terugval (buiten oorlogstijd)

Bron: Maddison, OESO, NBB
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Corona-impact op de bedrijven
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Vaccinatiestrategie
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Veel vertrouwen…
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… voedt herstel, precrisis-niveau zou in
Q4 bereikt worden
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België gemiddeld in Europa

Bron: Eurostat
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Ongelijke impact corona

Bron: NBB
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Snel herstel bedrijfsinvesteringen
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Positieve lessen uit de crisis

→ Krachtig herstel

→ Veel creativiteit en flexibiliteit bij bedrijven

→ Ook bij minder dynamische sectoren als onderwijs en

zorg

→ Versnelde digitalisering

→ Verandering kan (onder druk)
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Zware toeleveringsproblemen
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Stijgende grondstoffenprijzen
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Stijgende gasprijzen
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Verstoring grondstoffenmarkten

Tijdelijk Permanent

Hogere vraag

Simultaan herstel na corona Duurzame transitie
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Geopolitiek
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Naar (tijdelijk) hogere inflatie

Bron: NBB
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Toenemende inflatie zorgt voor hogere loonstijging
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Arbeidsmarkt herstelt van corona

Bron: NBB
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Toenemende krapte op de arbeidsmarkt
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Krapte op de arbeidsmarkt
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Opportuniteiten
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Grote uitdagingen creëren grote opportuniteiten

Transitie naar
duurzame economie

Energie Veroudering van de
bevolking

Digitalisering
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België: Innovatie ‘leader’

Bron: Europese Commissie
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Bron: Eurostat
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België: Innovatie ‘leader’

Top onderzoekcentra:

• Topuniversiteiten

• IMEC

• VIB

Top sectoren:

• Farma (cfr vaccins)

• Chemie

• Biotech (cluster rond Gent)

• Agro-voeding (Ardo, Lotus)

• Machinebouw (Picanol, Vandewiele)

• Baggeraars (De Nul, DEME)

• Tech (Barco, Melexis)

• Offshore wind
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Kapitaal

Bron: OESO
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Belgische huishoudens:

Financieel activa 1478 mia
waaronder:

Zichtdeposito’s 102 mia

Spaarboekjes 291 mia

Andere deposito’s 38 mia

Aandelen en overige deelnemingen 621 mia

Verzekeringsregelingen 331 mia
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Enorm economisch potentieel

Transformaties

Innovatie

Kapitaal

Structurele hervormingen

Ontsluiten arbeidsreserve

Mits
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5 Prioriteiten voor voka

→ Beter werkende arbeidsmarkt

→ Investeringen in infrastructuur

→ Rechtszekerheid bedrijven (vergunningen)

→ Klimaattransitie

→ Gezonde overheidsfinanciën
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Zeg niet Relance …

maar Re-Naissance

Koen Dejonckheere - CEO Gimv NV

5 oktober 2021 - webinar Belgisch Financieel Forum/Nationale Bank van België



• Onmiddellijke en huidige impact

• wereldwijde supply chain

• Direct gevolgd door een veranderend customer gedrag

• impact op vraag / top-line, diverse impact per sector

• Zal dit leiden tot een economische recessie… of depressie?

• zware en structurele impact op de algemene economie en op corporate winsten

• Impact op het financiële systeem

• sommige bubbels zullen barsten door liquiditeitsbeperkingen, ook bedrijven ervaren dit

• Impact op terugbetalingscapaciteit

• zowel bij huishoudens als bij bedrijven, wat het financiële system verder beïnvloedt

• Massieve interventies door monetaire instellingen om het korte-termijn financiële system te

ondersteunen - ten koste van het lange-termijn budget 

Twijfels bij begin pandemie - Hoe groot zal de impact van het virus zijn?

3
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• As of the start of the pandemic crisis, all our portfolio companies took immediate action to restrain the direct 

impact as good as possible:

• workforce

• operations and business continuity

• supply chain

• liquidity management

• For 30-35% of our portfolio, the effect currently is limited to even sometimes positive. This is mainly the case 

in the Health & Care and Sustainable Cities platforms

• For 10-15% of our portfolio, the repercussions are more drastic. We see the strongest impact in some 

Connected Consumer companies (mainly those with direct contact with customers, obliged to stop all activities 

during the lockdown) and for some Smart Industries companies (being part of a complex international supply chain, 

eg. automotive)

• For 50% of our portfolio, the impact is mitigated. These companies remained (partly) operational throughout the 

lockdown and are now gradually working on a recovery of operations and sales 

Diversified Gimv portfolio shows good resilience – FY 2019-2020
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• Perspective on a quick recovery is fading

• High uncertainty on the speed and level of consumer demand pick-up:

• what will become the new normal?

• will the 1,5m economy be a 90% economy?

• It is still to be confirmed, but the Covid-19 aftermath might be more severe and last longer than originally 

anticipated

• We see strong agility and adaptability at our portfolio companies. Examples: Coolworld Rentals, Equipe

Zorgbedrijven, AME, Cegeka, Summa, Kind Technologies,…

• Trends will drastically change, disappear, accelerate, emerge,… Gimv can and will continue to invest in 

entrepreneurs and innovators that anticipate on these changes in a fast and flexible way

Lockdown exit seems to be very gradual - 2019-2020

5
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• With a robust balance sheet and ample liquidity (EUR 368mio end FY 2019-20 + EUR 200mio unused credit 

lines), Gimv is in a good position to support our portfolio companies where needed and to further invest where 

appropriate

• Given the gradual economic recovery, we clearly anticipate on funding and capital needs beyond a period of 12 

months

• Difficult to assess today what the future impact of this crisis will be on Gimv’s performance:

• it is impossible to assess to what extent the current stock markets correctly reflect the real impact on company 

results (on a short and longer term)

• next to that, it is also too early to tell what the consequences for the performance of our portfolio 

companies will be (to be further addressed at the occasion of our HY communication – November 2020)

Robust financial position to support our portfolio – 2019-2020

6
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Updated last estimates for our companies as at Sept 2020 show overall 

improvement vs. June 2020 on the operational front
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• De Relance is aan het gebeuren: 

• industrie herstart na zomer 2020

• trend versneld in december/januari (met enige supply chain hick-ups in februari/maart 2001)

• consumer sluit gradueel aan door het synchroon openen van de maatschappij dankzij de 

vaccinatiecampagne

• Focus op re-shoring, sustainability, schaarste aan arbeidskrachten (incl. talent en mensen) en de 

digitale economie.

• 2021 startte met een sterke GDP rugwind wat een positieve impact had op top-line groei. Hoe corporate 

bottom-lines gaan evolueren hangt in grote mate af van de supply chain kosten en de inflatie-

ontwikkelingen

Shift van Relance naar Re-Naissance – 2020-2021

8

november 2020



• Realised growth in our portfolio companies in 2020 despite a shrinking economy (-6% GDP growth): 2% top line 

growth and 4% profitability growth

Solid portfolio performance in a challenging environment

9

2020A vs. 2019A Sales EBITDA

CO -9% -22%

HC 6% 12%

SI 6% 11%

SC 6% 6%

Total platforms 2% 4%

• Above average performance of top 20 portfolio 

companies: 80% of our top 20 outperforms GDP 

growth

• FY 2020 operational performance by 

platform: mixed Covid-impact
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Resilient 
portfolio

96%

No or 
positive 
impact
45%

Limited to 
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impact
51%

Severe impact
4%
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Overall resilient portfolio, only limited part shows severe impact
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% NAV 31/03/2021 by Covid-impact Y-o-Y Sales evolution by category of Covid-impact

(#16)

(#21)

(#6)

Y-o-Y EBITDA evolution by category of Covid-impact

• Sufficient liquidity at vast majority of portfolio companies

• Average leverage (NSFD/EBITDA) remains stable at 2.1x
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(*) Portfolio allocation based on Covid-risk mapping

(*)

2

2

+ EUR 188 mio

+14% sales growth

- EUR 56 mio

-5% sales growth

- EUR 83 mio

-37% sales growth

+ EUR 47 mio

+36% EBITDA growth

- EUR 13 mio

-10% EBITDA growth

- EUR 23 mio

-103% EBITDA growth

mei 2020 - 2021
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Tekort aan 
grondstoffen en 

duurder transport

Financieel Dagblad –
26/8/21

West-Vlaanderen, 
waar de slag om 

personeel het hardst 
is

De Standaard –
9/9/21

Ondernemers in het 
nauw gedreven door 

kostenstijgingen

Financieel Dagblad -
26/8/21

Winkelketens 

halen productie 

terug uit Azië

Financieel 

Dagblad –

30/8/21

Alle seinen op 

groen voor 

‘reshoring’

Financieel Dagblad 

– 26/8/21
Arbeidskrachten: 

ervaring of 

scholing is voor 

veel functies niet 

meer belangrijk, 

ze moeten vooral  

juiste instelling                    

hebben



• Ondernemen

• Doorzetten

• Verder kijken

Voorbij Covid-19
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Vlaanderen

Vlaanderen trekt België … 

België draagt bij aan Europa …

Vlaanderen … een open-internationale, ondernemende toekomstregio



Een radiologie van de economische krachten …

14

Arbeidsmarkt

Geopoliek

(De)-

globalisering

Technologische 

disruptie

Vlaanderen als een vis door het 

internationale economische water

Duurzaamheid
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• Locatie (TGV, E17/40, havens …)

• Klimaat & bodem (2 oogsten / jaar!)

• Ethiek, democratie & rechtstaat Law & order

• Zorgzaam de Mens voorop

• Sparen en investeren voor later het voorbeeld van Global Textiles!

“Ze studeren meer – ze werken meer – ze sparen meer …”

we hebben nooit cadeau’s gekregen: er wel zelf voor gewerkt ….

Onze economische cultuur: gedreven door onze intrinsieke grondstoffen / geschiedenis

“Who are we?”
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Zelf keihard – internationaal doorgroeien

• Paulig is onlangs gestart met de bouwwerkzaamheden voor

een nieuwe tortillafabriek in Roeselare. Met deze investering

van 45 miljoen euro in een nieuwe productiefaciliteit wil Paulig

zijn positie als marktleider binnen tex-mex in Europa

versterken. Paulig streeft ernaar de nieuwe fabriek vanaf het

begin CO2-neutraal te maken, in lijn met de ambitieuze

doelstelling van het bedrijf om de uitstoot van broeikasgassen

door zijn eigen activiteiten tegen 2030 met 80% te verminderen

ten opzichte van 2018. De eerste productie van Santa Maria en

Poco Loco tortilla’s in de nieuwe fabriek wordt verwacht in het

voorjaar van 2022.

POCO LOCO – nieuwe productiefaciliteit in 

Roeselare
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Zelf keihard – internationaal doorgroeien

• ECS2XL, gevestigd in Zeebrugge, is een Europese marktleider

in geïntegreerde supplychain en intermodale oplossingen. Het

familiebedrijf, dat in 1995 werd opgericht, is actief in meer dan

35 Europese landen. Gespecialiseerd in transport en logistiek

tussen het Verenigd Koninkrijk & Ierland en het Europese

vasteland.

De voorbije 10 jaar heeft ECS2XL een groei met dubbele cijfers

gerealiseerd, zowel autonoom als door acquisities. Het kan

dergelijke groeicijfers voorleggen door te investeren in mensen,

technologie, data, automatisering en digitalisering.

• Deze nieuwe magazijnen zullen ook een aanzienlijk aantal

nieuwe banen opleveren voor de regio. Beide magazijnen

zullen hoofdzakelijk worden gebruikt voor de overslag en opslag

van levensmiddelen.
ECS2XL – uitbreiding magazijn met 10.000 m2

- Zeebrugge

Geïntegreerde supply chain en intermodale 

oplossingen

“Together we excel”
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Zelf keihard – internationaal doorgroeien 

• Renson, de Waregemse specialist in ventilatie en zonwering,

investeert 75 miljoen euro in een nieuwe fabriek en kantoren

langs de E17 in Deinze. De site, waar op termijn 250 mensen

zullen werken, speelt in op de snel groeiende outdoor-divisie.

RENSON – investering van 75 mio EUR in nieuwe 

fabriek - Deinze



• DESOTEC breidt zijn recyclagevoorzieningen voor industriële

zuiveringsoplossingen uit door het openen van een nieuwe

ultramoderne reactivatie-oven.

19

DESOTEC zet haar missie verder om de

planeet te beschermen via innovatieve

circulaire zuiveringsoplossingen die voor

schone lucht, water en bodem zorgen

Zelf keihard – internationaal doorgroeien



Zelf keihard – internationaal doorgroeien
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WDP – warehouses of the future
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Model van internationale schaal en multiplicatorwerking

Zuivelcoöperatie Milcobel heeft rasp- en verpakkingsbedrijf

Kaasbrik uit het Limburgse Halen overgenomen. Deze acquisitie

past in de strategie om meer klantgericht te gaan werken en meer

toegevoegde waarde te creëren om zo een betere melkprijs te

kunnen realiseren voor leden-melkveehouders.

Bovendien versterkt het de positie van Milcobel in de globale

mozzarellamarkt.

MILCOBEL – versterkt positie op mozzarellamarkt 



Model van internationale schaal en multiplicatorwerking

22

Vele kleine maken 1 grote: coöperaties, 

familiale multinationals 

bv. Agro Food: N° 1 economische bijdrage voor 

Vlaanderen



• De nieuwe GDC zal dienen als Belgische logistieke hub voor de
wereldwijde distributie chocolade van Barry Callebaut. Dit
gebeurde tot op heden op verschillende locaties in de regio
Aalst. Om de activiteiten in België verder te verankeren koos
het bedrijf bewust voor het nieuwe bedrijventerrein E17/4 in
Lokeren. De directe connectie met de autosnelweg E17 en de
Antwerpse haven zal de goederenstroom nog efficiënter
maken.

Duurzame logistieke hub

• De unieke, duurzame logistieke hub van Barry Callebaut zal
60.000 m² tellen en in lijn met Barry Callebaut’s duurzame
Forever Chocolate Strategy volledig energieneutraal opereren.
Denk aan een BREEAM Outstanding certificaat, zonnepanelen,
materialen met een lage levenscycluskost, geothermie,
laadpalen voor elektrische voertuigen en uitgebreide
voorzieningen voor fietsers. De warehouse site zal bestaan uit
een low bay en een volledig geautomatiseerde high bay. Voor
gans de site heeft WDP zo’n 100 miljoen euro voorzien

Model van internationale schaal en multiplicatorwerking

23

WDP ontwikkelt energieneutraal Global Distribution 

Centre voor Barry Callebaut in Lokeren



• Het nieuwe hoogbouwmagazijn van maar liefst 32 meter is het

nieuwe logistieke kloppende hart van Proferro. Met deze

investering wil Proferro in Ieper verder aan de toekomst

bouwen. Het magazijn heeft een oppervlakte van 2.000 m2 en

telt meer dan 10.000 beschikbare palletplaatsen. Het is

bovendien uitgerust met vier geautomatiseerde kranen en een

nieuwe laad- en loszone met verschillende laadkades. Alle

processen in het nieuwe hoogbouwmagazijn verlopen

volautomatisch en volledig digitaal.

• Vlaanderen en West-Vlaanderen in het bijzonder heeft een

uitstekende reputatie in machinebouw en mechatronica, zeker

voor de textielsector met innovatiekampioenen zoals Picanol

Group. Onze internationale competitiviteit zullen we maar

kunnen handhaven als onze bedrijven maximaal werk maken

van automatisering en digitalisering.

Wereldwijd doorgroeien in technologie en slimme maakindustrie

24

Picanol - Proferro opent nieuw 

hoogbouwmagazijn in Ieper - een voorbeeld van 

automatisatie en digitalisering



• Cegeka is ontstaan als deel van het reconversieplan van de

Kempische Steenkoolmijnen in 1988. Het bestond uit een

datacenter en een klein team met een 30-tal mensen dat enkele

mainframe diensten leverde aan een beperkt aantal klanten. In

1991 werd VCST (Volvo Cars Sint-Truiden) een nieuwe

aandeelhouder van Cegeka.

• Gestart vanuit enkele mainframe diensten, uitgegroeid tot een

internationale speler met een all-round technologische expertise

in verschillende industrieën. De medewerkers zijn vakmensen

met een grote passie voor hun vak waarbij kwaliteit centraal

staat.

• Kennis wordt gecombineerd om zo de oplossingen te

ontwikkelen waardoor de groei van klanten dankzij digitalisatie

versneld kan worden. Cegeka zoekt naar oplossingen die echt

een business-impact genereren voor onze klanten en hun

helpen om relevant te blijven in een snel veranderende digitale

wereld.

Wereldwijd doorgroeien in technologie en slimme maakindustrie

25

Cegeka



• Materialise incorporates three decades of 3D printing

experience into a range of software solutions and 3D printing

services, which together form the backbone of the 3D printing

industry. Materialise’s open and flexible solutions have enabled

players in a wide variety of industries, including healthcare,

automotive, aerospace, art and design and consumer goods, to

build innovative 3D printing applications that aim to make the

world a better and healthier place.

• Headquartered in Belgium, with branches worldwide,

Materialise combines the largest group of software developers

in the industry with one of the most complete 3D printing

facilities in the world

Wereldwijd doorgroeien in technologie en slimme maakindustrie
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Materialise

Welcome to the Factory of the Future!



• Belgisch producent van milieuvriendelijke brandvertragende

additieven investeert 10 miljoen euro, sluit fabriek in Duitse

Offenbach en centraliseert al zijn productie in Willebroek.

• De investeringen omvatten onder meer de sluiting van de

productievestiging in Offenbach en de integratie van deze

productie in Willebroek, de sluiting van de vestigingen in Israël

en Frankrijk om de productie van brandbluspoeders,

wateradditieven en brandblusschuimen over te hevelen naar

Willebroek, en de integratie van alle vennootschappen in een

nieuw R&D-, kwaliteits- en brandtestlabo in Willebroek.
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Ecochem investeert 10 miljoen in uitbreiding 

Willebroekse fabriek
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• Accelerate the water and energy transition through

our innovative software solutions. Enable water and energy

companies to achieve their operational efficiency, customer

experience and environmental goals.

Wereldwijd doorgroeien in technologie en slimme maakindustrie
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Itineris: a focus on software solutions for utilities



Ciner, een van de grootste conglomeraten in Turkije, is van plan in

Lommel een glasfabriek te bouwen. Het gaat om een investering

van honderden miljoenen, goed voor 450 à 500 jobs. 'Dit toont aan

dat we de maakindustrie weer naar Vlaanderen kunnen krijgen.

Co-creatie met al onze streekbierbrouwers

… allen exporteurs!

Wereldwijd doorgroeien in technologie en slimme maakindustrie
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Brouwers van de wereld!



• Dit investeringsproject, dat van een ongeziene omvang is, is

voor de haven van Zeebrugge een schot in de roos. Het

platform is de perfecte aanvulling op het CSP deepsea-

containerplatform en onze uitstekende hinterlandconnecties en

zal een belangrijke bijdrage leveren aan het uitbreiden en

verankeren van onze deepsea-diensten. Daarmee versterken

en bestendingen we onze rol als gateway voor internationale

goederenstromen. Het is een schitterend voorbeeld van een

win-win samenwerking tussen China en Europa.

Service & support: worden groeikampioenen
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Haven van Zeebrugge



• Duurzaamheid – ESG in your DNA

• Human Resources

• Chief Data Officer naast de CFO … data-data-data

• Herinvesteer & Innoveer: vermogens ➔ risicokapitaal

• Vergunningenbeleid

• (Green) energy (infrastructure)

• Ambitieniveau van al onze stakeholders alligneren voor onze:

# Factory Of The Future

# Export Pays The Bills Folks

# Industry 4.0

# Ahead Of The Curve

• Is mid-market the new sexy?

De toekomst
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Belgium

Gimv nv

Karel Oomsstraat 37

2018 Antwerpen

T +32 3 290 21 00

The Netherlands

Gimv Nederland Holding BV

WTC The Hague

Prinses Margrietplantsoen 87

2595 BR Den Haag

T +31 70 3 618 618

France

Gimv France SAS

83, rue Lauriston

75116 Paris

T +33 1 58 36 45 60

Germany

Gimv 

Promenadeplatz 12

80333 München

T +49 89 442 327 50

Q&A
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