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Deze bijzondere editie van het ARKimedes jaaroverzicht
laat twaalf moedige ondernemers aan het woord over de
meerwaarde van de ARKimedesregeling. Kort samengevat:
het lefgeld van de ARKimedesfondsen brengt voor hen de
dingen in beweging.
Durfkapitaal is immers essentieel voor dynamische
bedrijven die een actieve rol spelen in de snel bewegende,
wereldwijde economie van vandaag. Maar om hun
toekomstplannen te kunnen realiseren, is er meer
nodig dan ambitie alleen. Zij hebben daarvoor ook de
juiste instrumenten nodig. En het is kapitaal dat de
onontbeerlijke factor vormt om hen de weg te laten
bewandelen tussen droom en daad.
Het eerste ARKimedesfonds werkte daarom
samen met twaalf erkende risicokapitaalverschaffers, de
zogenaamde ARKIV’s. Samen zetten zij 223 miljoen euro
in om 125 Vlaamse starters en kmo’s te laten slagen in de
diverse stadia van hun ontwikkeling. Vaak gaat het om
innovatieve, hoogtechnologische bedrijven, die van meet af
aan globaal durven denken. Het tweede ARKimedesfonds,
dat vanaf 2012 maar liefst 200 miljoen euro extra
mobiliseert voor investeringen in de Vlaamse economie,
stapt nu in de voetsporen van dat succes.
Deze actieve investeringspolitiek leverde ook al
tastbare resultaten op. Zo danken we maar liefst 2.600
directe arbeidsplaatsen aan de ARKimedesregeling.
Indirect levert dat een veelvoud op aan werkgelegenheid
en economische activiteit. De gerealiseerde winsten leiden
bovendien tot herinvesteringen allerhande.
Maar cijfers en statistieken geven onvoldoende weer
wat dit in de praktijk betekent. De geïnterviewden in dit
magazine vertellen daarom uit de eerste hand over hoe
het voor hen begon, wat hun wensdromen zijn, en over
de uitdagingen voor Vlaanderen om internationaal te
excelleren.
Zij schetsen een mooi beeld van de dynamiek die de
ARKimedesregeling heeft ontwikkeld in ondernemend
Vlaanderen en ver daarbuiten.
Peter Baert, voorzitter ARKimedes

L E G ENDE

23 augustus 2012

Waar in dit magazine & jaaroverzicht sprake is van ARKimedes, verwijzen wij zowel naar de ARKimedesregeling als naar
ARKimedes Management nv, beheerder van de ARKimedesfondsen. ARKimedes-Fonds nv, het eerste fonds onder
de ARKimedesregeling, is opgericht in 2005. Het tweede fonds, ARKimedes-Fonds II nv, is opgericht in 2010.
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WINST

DE

De ARKimedesregeling werd in 2005 in het leven geroepen om de leemte
in de Vlaamse risicokapitaalmarkt, de zogenaamde 'equity gap', op te
vullen. Private investeerders lieten het marktsegment van starters en kmo’s
immers links liggen omdat de investeringsdeals te klein waren of omdat
het risico in die vroege levensfase nog te groot werd bevonden.
De ARKimedesregeling verstrekt de nodige financiering aan Vlaamse
starters en kmo’s via erkende risicokapitaalverschaffers, de zogenaamde
“ARKIV’s”. Een ARKIV mag in een doelonderneming investeren door middel
van een kapitaalparticipatie (minstens één aandeel), al dan niet aangevuld
met mezzaninefinanciering en/of (achtergestelde) leningen.
Deze ARKIV-investeringsfondsen doen meer dan louter financiële middelen
investeren. Zij bieden de ondernemingen (“ARK-ondernemingen”)
relevante kennis aan en verlenen toegang tot hun internationaal netwerk.
Bovendien treden ze op als praktische coach van startende ondernemers.
De ARKimedesregeling kreeg een eerste keer een concrete toepassing
in ARKimedes-Fonds nv. Dit eerste fonds werd opgericht in 2005 en
heeft een fondsgrootte van 111 miljoen euro. Intussen is er een tweede
fonds, ARKimedes-Fonds II, opgericht in 2010 met een fondsgrootte van
100 miljoen euro.
ARKimedes-Fonds II werd opgericht omdat de ARKIV's van ARKimedesFonds hun initiële investeringsfase zagen aflopen in 2011. De ARKIV’s
die erkend werden onder ARKimedes-Fonds mochten immers alleen
investeren in nieuwe dossiers tijdens de eerste vijf levensjaren van hun
fonds. Voor de meeste van deze ARKIV’s liep die zogenaamde initiële
investeringsperiode af in januari 2011, sindsdien kunnen zij enkel nog
vervolginvesteringen in bestaande participaties doorvoeren. De erkende
ARKIV's onder ARKimedes-Fonds II daarentegen kunnen wel investeren in
nieuwe investeringsdossiers en zorgen er zo voor dat er continuïteit is in
het aanbod van risicokapitaal voor beloftevolle Vlaamse starters en kmo's.

VERLIES

4

De rendementsopbouw van
investeringsfondsen volgt de
zogenaamde J-curve. Een investeringsfonds dat zich richt op
niet-beursgenoteerde kmo’s moet
de eerste jaren reeds werkingskosten
betalen terwijl het nog geen inkomsten
ontvangt. De intrinsieke waarde per
aandeel daalt dus. Pas wanneer het
fonds zijn investering met meerwaarde
kan verkopen, kan het inkomsten boeken
en stijgt de intrinsieke waarde per
aandeel. Dit principe geldt ook
voor de ARKIV's.

De ARKimedesfondsen zullen als
dakfonds hun return voornamelijk
naar hun einddatum opbouwen,
naarmate de ARKIV's hun participaties
desinvesteren en de 'exit proceeds'
uitkeren via dividenduitkeringen in
plaats van via kapitaalverminderingen.
Het is dus wachten op dat ogenblik.
Intussen bieden de gediversifieerde
ARKimedesfondsen alvast het voordeel
van risicospreiding. Bovendien streeft
de ARKimedesregeling niet alleen een
financiële return voor de aandeelhouders
van de ARKimedesfondsen na, maar
biedt zij ook impliciet een maatschappelijke meerwaarde voor de Vlaamse
economie, met heel wat directe en
indirecte werkgelegenheid als tastbaar
resultaat.
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bieren in
revolutionaire
verpakking
Cardiff ontwikkelt als enige bedrijf ter wereld

waardig alternatief voor metalen biervaten

Onze bieren, de beste ter wereld,
niet meer in een typisch metalen vat
maar in een herbruikbaar of recycleerbaar
vat uit kunststof: het leek een absurd idee.
Brouwers luisterden aanvankelijk vol
achterdocht naar het verhaal van Geert
Standaert en Imar Vandebriel. Toch lijkt
het erop dat de twee het gat in de markt
hebben gevonden. De kunststof vaten van
Cardiff kunnen binnenkort de volledige
bier- en wijnsector veroveren.


Geert Standaert
"We hebben moeten
opboksen tegen wat
vooroordelen over
kunststof vaten,
maar nu krijgen we
zelfs aanvragen van
wijnhandelaars."

A

nalisten zijn het er al over eens: de herbruikbare en recycleerbare biervaten van Cardiff zijn als het tetrabrik
voor melkproducten en fruitsap. Een revolutionaire
doorbraak, zonder meer. Toch hadden Geert Standaert, CEO van Cardiff, en zijn zakenpartner Imar
Vandebriel vijf jaar geleden niet verwacht dat net zij voor die doorbraak zouden zorgen. “We zijn ingenieurs van opleiding en runden
een consultancy-bedrijf. Op een gegeven moment kregen we een aantal opdachten van Inbev. We kregen daar de kans om aan het thuistap verhaal mee te werken, de typische biervaatjes van vijf liter om
thuis bier te tappen”, blikt Geert Standaert terug.

Stroomversnelling

De twee ingenieurs kregen het idee om de vaten ook te proberen ontwerpen voor andere brouwerijen. “We wilden onze vaatjes bovendien
beter maken. Ze moesten bijvoorbeeld bestand zijn tegen hogere druk
en het bier moest er langer in houdbaar blijven. In onze vrije tijd hebben we een aantal jaar verdergewerkt aan dat concept.” Toen Geert
Standaert en Imar Vandebriel uiteindelijk een eerste product ontwikkeld en getest hadden, trokken ze met hun vaatje naar een aantal
brouwerijen.
“De Limburgse brouwerij Martens heeft het hele verhaal uiteindelijk in een stroomversnelling gebracht”, zegt Standaert. Martens
was immers zo enthousiast over het product, dat de brouwerij meteen
aan Cardiff vroeg of het mogelijk was om dezelfde technologie toe te
passen op vaten van tien, twintig en dertig liter, zowel in herbruikbare

7

8

ARKimedes
magazine

PORT F O L IO
ARK-angels fund
Fondsgrootte:
€ 6.719.500
Cardiff Group nv

www.cardiffnv.com

Ontwikkelt innovatieve
drankverpakking en werkt
aan de introductie van een
nieuw vatensysteem in
brouwerijen
€ 287.500
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Beyond Snow nv
Commercialiseerde
een nieuw model van
snowboardbindingen
€ 400.090
Tesin nv

www.tesin.be

Ontwikkelt en commercialiseert innovatieve, draagbare,
real-time high speed
meetcamera's voor de
industrie
€ 102.730

als wegwerpversie, om hun metalen vaten te vervangen.
Cardiff ging aan de slag en ontwikkelde de nieuwe volumes met succes. “We wisten wel al dat we met onze technologie in principe grotere vaten konden maken, waarin
het bier ook langer houdbaar zou zijn, maar het was een
uitdaging om ze hoog-drukbestendig te maken.”
Tot dan was niemand er immers in geslaagd om een
kwalitatief evenwaardig alternatief te ontwikkelen voor
metalen biervaten, hoewel de vraag groot was. “Zestig
procent van ons bier wordt geëxporteerd, onder warme
omstandigheden en hoog gestapeld, waardoor het onder
grote druk komt te staan”, licht Standaert toe. “Toch mag
het niet aan kwaliteit inboeten. Tot voor kort lukte dat
enkel in metalen vaten.” Maar die metalen vaten werden
de laatste jaren te duur voor de sector. “De schrootwaarde
ligt hoger dan de statiewaarde. Veel brouwerijen zien die
metalen vaten simpelweg nooit meer terug en daar verliezen ze een hoop geld aan.”
Vooroordelen

Het succesverhaal van de kunststof vaten deed dan ook
razendsnel de ronde, waardoor brouwerijen van over de
hele wereld ondertussen vaten hebben besteld bij Cardiff.
“Zelfs wijnboeren vragen nu of we ook voor hen kunststof vaten kunnen ontwerpen”, zegt Geert Standaert. Op
zijn minst verrassend, in de wetenschap dat eiken wijnvaten in de sector bijna ‘heilig’ zijn. “We hebben inderdaad
moeten opboksen tegen heel wat vooroordelen. Ook de
biersector is zeer conservatief trouwens. Bovendien waren
brouwers aanvankelijk wat achterdochtig, omdat in het
verleden al heel wat misgegaan is met alternatieve PETverpakkingen die de verwachtingen niet waarmaakten.”
Daarom focuste Cardiff tijdens de ontwikkeling heel
sterk op de drukbestendigheid en levensduur van hun
vaten. "We vertellen onze potentiële klanten duidelijk
wat onze producten niet, maar vooral wél kunnen. Onze
vaten zijn hoe dan ook goedkoper en ecologischer dan
metalen vaten. Maar ze zijn ook lichter, waardoor ze
makkelijker getransporteerd kunnen worden. En vooral:

Mephisto Design
Automation nv
Ontwikkelde electronic
design automation software
voor chips
€ 120.000

Leuven Air
Bearings nv

EggCentris nv
Bood diensten aan in het
kader van reproductieve
toxicology
€ 299.942

Elsyca nv

www.leuvenairbearings.com

Produceert hoge snelheiden precisieluchtlagers
€ 200.000

www.elsyca.be

Optimaliseert elektrochemische processen
€ 376.090

SBAE nv
Produceerde op industriële
wijze micro-algen en
afgeleiden
€ 441.982
Elementi nv

www.lifjalla.com


Cardiff onderwerpt
niet alleen de vaten
maar ook het bier dat
erin zit aan een reeks
wetenschappelijke
tests.

Distribueert en verkoopt
bio-water
€ 150.000
vervolg op pg.10

“
Zelfs

wijnboeren vragen
nu of we ook voor
hen kunststof vaten
kunnen ontwerpen

”

Meer dan kapitaal: business angel Vincent
Boes biedt Cardiff zijn netwerk in de
brouwerswereld
Vincent Boes, één van de business angels die in Cardiff
investeerden, toonde van in het begin een meer dan
bijzondere interesse in het dossier van de kunststof
biervaten. “Mijn vader had een brouwerij, dus ik ben
opgegroeid in de brouwerswereld”, vertelt hij. Een niet
te onderschatten troef voor Cardiff om in de ietwat
gesloten biersector geïntroduceerd te geraken. “Ik kan
Cardiff inderdaad een extra duwtje in de rug geven
dankzij mijn contacten”, zegt Boes.
Hij bevestigt dat de vraag naar een alternatief voor
metalen vaten bij brouwers immens groot is. “Toch
blijven ze zeer voorzichtig, omdat er al heel wat is
misgegaan met pogingen tot alternatieven van andere
bedrijven.” Ondanks die voorzichtigheid, geloofde
Vincent Boes van in het begin dat de vaten van Cardiff
wel eens een schot in de roos zouden kunnen zijn.
“Omdat ze op speciaalbieren mikken, zijn hun vaten nog
sterker. Bovendien is het systeem met de dubbele zak
een extra troef”, zegt hij.
“Maar we zijn er nog niet helemaal. De laatste smaaktesten met het bier dat in de vaten zat worden nu
afgerond en daar hangt alles van af om de brouwers
volledig te overtuigen. De smaak van het bier blijft heilig.
Als die goed is, durf ik zeggen dat Cardiff een gat in de
markt heeft gevonden”, zegt Boes.

bier is aanzienlijk langer houdbaar in onze vaten. Daarnaast is er ook gebruiksgemak aan verbonden: doordat er
nog een dubbele kunststof zak in het vat zit, moeten de
vaten nooit gespoeld worden. Mede hierdoor krijgt ons
concept een zeer groen karakter.”
Toch wilden Geert Standaert en Imar Vandebriel hun
potentiële klanten ook een objectieve en wetenschappelijke kwaliteitsanalyse voorleggen. “Aan de brouwfaculteit
van de KU Leuven lieten we niet alleen onze vaten, maar

Om dat gat in de markt te vinden, mag er in ons land wel
nog wat meer stimulans voor ondernemers zijn, zo vindt
hij. “Ook daarom ben ik lid van BAN Vlaanderen. Het is
uiterst belangrijk om mensen met ideeën een duwtje in
de rug te geven. De staat zou wel nog meer middelen
voor starters mogen voorzien, maar uiteraard is dat niet
altijd evident. Daarom is de regeling met het ARK-Angels
Fund van ARKimedes zo interessant: de investering van
het fonds komt er pas wanneer ook privé-investeerders
interesse tonen. Dat garandeert iets meer zekerheid over
het geloof in een onderneming. In het dossier van Cardiff
in het bijzonder zijn er heel veel middelen nodig, dus het
is zeer positief dat zowel het ARK-Angels Fund als LRM
ook op de kar zijn gesprongen.”
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Destiny Telecom nv

Restore nv

ARK-angels fund
Fondsgrootte:
€ 6.719.500
vervolg van pg.8

Biedt goedkoop, snel internet
aan op traditionele koperen
kabels
€ 129.255

Levert diensten als batterijnetwerkoperator voor elektrische
grootverbruikers
€ 100.000

Ecqologic nv

www.ecqologic.com

Ontwikkelt chips ter versterking van analoge integrated
circuits met gemengde
signalen
€ 450.000

www.destiny.be

Gatewing NV

www.gatewing.com

Biedt via onbemande vliegtuigjes diensten in de context
van aardobservatie aan
€ 261.250

www.restore.eu

CarsOnTheWeb
(ECADIS NV)

www.carsontheweb.com

Commercialiseert een online
veilingplatform voor
tweedehandswagens
€ 200.070

Ruban Zelfbouw bvba

www.rubanzelfbouw.be

Levert doe-het-zelf pakketten
voor ventilatie, elektriciteit en
centrale stofzuigersystemen
in huis
€ 100.000

Terrazza nv

www.terrazza.be

Ontwikkelt en commercialiseert innovatieve
borstelconcepten voor
reiniging van terrassen en
harde oppervlakten
€ 100.000

Gatewing neemt
steile vlucht
Gentse onderneming verkocht
aan Amerikaanse reus Trimble

ook het bier dat erin zit, uitgebreid aan een reeks objectieve en wetenschappelijke tests onderwerpen. Een testpanel heeft de bieren geproefd om te weten of de smaak
dezelfde bleef.” Cardiff doorliep een ijzersterk traject
doorheen alle testen. Enkel de smaaktest zit nog in een
laatste fase. “Als ook die positieve resultaten heeft, kan
het razendsnel gaan. In de biersector kijkt iedereen immers naar elkaar”, zegt Geert Standaert.
Productie van start

Zonder de inbreng van durfkapitaal was het voor Cardiff evenwel niet mogelijk geweest om de stap naar de
productie van grotere vaten te zetten. Vorig jaar werd
1.115.000 euro geïnjecteerd om de productie op te starten. “Dankzij investeerders LRM, ARK-Angels Fund en
twee business angels van BAN Vlaanderen kunnen we
nu als enige firma ter wereld een totaalgamma aanbieden
van herbruikbare vaten, recycleerbare wegwerpvaten en
zelftappende vaten; alles in vier verschillende volumes.
Daarnaast hebben we ook een herwerkstation om de vaten opnieuw vulklaar te maken en bieden we onze klanten een professioneel afvulstation aan, in samenwerking
met de Belgische firma Lambrechts.”
Cardiff kan de markt nu volledig in handen nemen.
Om aan de grote vraag te voldoen, hopen Geert Standaert
en Imar Vandebriel snel op een nieuwe investeringsronde.
“Ofwel moet je als beginnende onderneming langzaam
groeien en – in ons geval – een gigantisch grote markt aan
de concurrenten laten, ofwel kan je meteen grote delen in
handen nemen. Zonder actief aan sales te doen komen er
vanuit België, maar ook vanuit het buitenland enorm veel
aanvragen binnen. Als we die niet kunnen beantwoorden,
creëren we een negatieve sfeer rond Cardiff en dat kan
niet de bedoeling zijn. In dat perspectief hopen we in de
komende jaren op een investering van 5 miljoen euro om
onze productie initieel te vervier- of vervijfvoudigen, en
in de toekomst zelfs te vertienvoudigen om ons op de
volledige markt te kunnen richten.”

Als die nieuwe kapitaalinjectie er komt, staat niets
Cardiff nog in de weg om de wereld te veroveren. “Een
nieuwe investering van 5 miljoen euro zou een equivalent kunnen zijn voor vijf verschillende productiesites, die
elk een capaciteit hebben van 200.000 vaten per maand.
Zeker één van die sites zouden we in België willen vestigen, andere kunnen neergezet worden in Duitsland,
Oost-Europa, maar ook de VS, Zuid-Amerika, Canada
of Australië.”
Maar dat zijn dus toekomstplannen. Ondertussen
zijn brouwers van bepaalde Belgische kwaliteitsbieren,
zoals Kasteelbier en een aantal fruitbieren, vandaag al
testen aan het doen met de vaten van Cardiff. “Deze
vaten zullen in elk geval in Vlaanderen geproduceerd
worden", zegt Geert Standaert. “Enkel de ontwikkeling
van onze eerste producten gebeurde in China, maar bij
een dochteronderneming die 100 procent van ons is. We
willen die ontwikkeling nu terug in België onderbrengen”, besluit hij.
• www.cardiffnv.com

Vier jaar na de opstart al een succesvolle exit maken: de meeste starters kunnen er alleen maar van dromen. Het Gentse technologiebedrijf
Gatewing, dat volautomatische onbemande vliegtuigjes produceert,
werd gelanceerd in 2008 en in april van dit jaar verkocht aan Trimble,
een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. “Meteen de grootste speler
in onze sector”, zegt CEO Maarten Vandenbroucke.
Gatewing is ontstaan uit de ambitie van CTO Peter Cosyn om de opgedane kennis uit zijn doctoraat om te zetten in de praktijk en een
commercieel product te ontwikkelen. Met CEO Maarten Vandenbroucke en CFO Maarten Van Speybroeck vond hij twee jonge, gelijkgestemde zielen die in 2008 Gatewing mee oprichtten.
De drie werkten samen het idee van Cosyn verder uit en ontwikkelden de X100: een onbemand vliegtuigje dat volautomatisch wordt
gelanceerd. In de lucht neemt het om de anderhalve seconde een
foto. “Met onze eigen Gatewing-software wordt vervolgens een kaart
of 3D-model samengesteld”, legt Vandenbroucke uit. In 2010 volgde
een kapitaalinjectie van 575.000 euro door ARK-Angels Fund en drie
business angels van BAN Vlaanderen. “Die investering was essentieel
om ons product te kunnen ontwikkelen, anders hadden we nooit zo
ver kunnen doorgroeien”, zegt Vandenbroucke.
In 2011 verkocht Gatewing meteen al 45 modellen van de X100. “Onze
klanten zijn vooral landmeters, maar ook bijvoorbeeld baggeraars of
universiteiten zijn in onze technologie geïnteresseerd. En in de toekomst mikken we op de mijnbouwsector.” Het personeelsbestand
werd ondertussen uitgebreid van 7 naar 25 werknemers en zal nog
verder groeien. “Het succes van Gatewing wordt mee bepaald door
ons ijzersterk team”, benadrukt de CEO.
Dat succes trok ook de aandacht van het Amerikaanse technologiebedrijf Trimble, de grootste speler in de markt van meet- en gps-systemen. “Eind 2011 kwamen ze een eerste keer op bezoek voor een
demonstratie. Na onderhandelingen kwamen we dit jaar een goede
overnameprijs en -condities overeen”, zegt Maarten Vandenbroucke.
“De overname zal Gatewing een enorme stimulans geven”, besluit hij.
• www.gatewing.com
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ARKAFUND
Fondsgrootte:
€ 19.999.000
ADAM Software nv

www.adamsoftware.net

Ontwikkelt een crossmediaal softwareplatform.
Wereldleider in digital asset
management
€ 1.202.500
Netmining nv

ORDE
IN DE
MARKETINGCHAOS

www.netmining.com

Biedt software aan, die
bedrijven helpt om leads te
detecteren in hun online
bezoekers
€ 250.000
Quick Sensor nv

www.quicksensor.com

Ontwikkelt sensoren voor
cinemazetels
€ 500.000
Yuntaa nv
Ontwikkelde een online
Web 2.0-platform voor het
bewaren van bestanden
€ 4.696.204
Mifratel nv



Adam Software verovert met zijn platform

Adam Software
schept orde in de
marketingchaos.

voor digital asset management de wereld

Pieter Casneuf, CEO van Adam Software, spreekt
over de nood aan focus, de regels van het marketingspel, de uitdagingen voor Vlaanderen en zijn wil
om iets terug te geven aan de gemeenschap. En we
vernemen daarbij ook en vooral hoe risicokapitaalverschaffer ARKAFUND het bedrijf
(in samenwerking met ARKimedes) toeliet
om voluit te gaan voor zijn ambitieuze strategie
om mee te spelen aan de wereldtop.

www.mifratel.be

Is een outbound
contactcenter
€ 1.000.000
Nieuws.be nv

www.nieuws.be

Biedt een overzicht van
alle nieuwskanalen
€ 616.667

No rules

Marketing is creatief en dus intrinsiek
wars van structuren en regels, zo wordt
wel eens beweerd. Een uitspraak die in
heel wat andere bedrijfsdisciplines – denk
aan productie, of financiën – op gefrons
onthaald zou worden. Want creatief zijn en
gestructureerd werken sluiten elkaar niet uit,
zo betoogt Pieter Casneuf, CEO van Adam
Software. “Neem bijvoorbeeld de autosector,
waar het productieproces (met behulp van
Enterprise Resource Planning-software) van
het eerste tot het laaste vijsje gestructureerd
verloopt. Zonder procesmatig denken zou
Volvo in Gent geen 266.000 auto’s per jaar

produceren. En toch, wie durft beweren dat
er bij de ontwikkeling van een auto geen
creativiteit komt kijken?” Maar hoewel men
in de autosector ruimte voorziet om creatief
te zijn in bepaalde fases, verloopt het proces
van een autobouwer tegelijk volgens vaste
procedures die continu onderworpen zijn
aan prestatiemeting. Alleen zo kan een
onderneming de consument verzekeren dat
hij een goed product tegen een correcte prijs
in handen krijgt – of de aandeelhouder dat
de activiteiten winstgevendheid zijn.
“En ook in marketing is de evolutie naar
procesgestuurd werken nu onomkeerbaar onderweg,” zegt Pieter Casneuf. “Het design-

EDA nv

www.de1212.be

Verstrekt telefonische
inlichtingen via de nummers
1212, 1313 en 1414
€ 375.000
ONE Agency nv
Ontwikkelde Web 2.0 online
diensten en interactieve
communicatie
€ 1.991.094
Oxynade NV

www.oxynade.com

Biedt tools aan voor het
automatisch verzamelen
van data op internet
€ 800.000
vervolg op pg.14
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gedeelte, het werk van de creatieven, mag dan
een bepaalde mate van chaos behelzen, maar
wat daarna volgt – de roll-out – is daarentegen
juist heel erg stuurbaar. En moet ook gestuurd
worden, willen grote multinationals niet te veel
betalen en het risico lopen dat hun boodschap
niet overal op dezelfde manier en op hetzelfde
ogenblik de consument bereikt.” Dat is, in een
notendop, de redenering achter het softwareplatform dat Adam Software verkoopt bij multinationals zoals Inbev, Microsoft, JP Morgan,
Ikea en Lego.
Eenvoud in complexiteit
PORT F O L IO
ARKAFUND
Fondsgrootte:
€ 19.999.000
vervolg van pg.13
Queromedia nv

www.queromedia.be

Biedt diensten aan ter
optimalisatie van zoekmachines op internet
€ 766.000


Adam Software
ontsproot aan het brein
van Dirk Noppe.

World of Gaming nv

www.wataro.com

Commercialiseert online
games
€ 307.000
De Tondeldoos nv

www.detondeldoos.be

Ontwikkelt en commercialiseert nieuwe kwalitatieve
kinderanimatieconcepten
€ 1.500.000
DI sa (Domain Invest)

www.domaininvest.lu

Monetiseert generieke
internetdomeinnamen
€ 1.000.216
Larian Digital nv

www.larian.com

Ontwikkelt en verkoopt
computergames
€ 567.253
Arco Information nv

www.arco.be

Ontwikkelt, implementeert
en commercialiseert
softwareproducten in het
domein van documentbeheer, elektronische
archivering, worfklow
management, postbehandeling en opslagbeheer
€ 500.000
Fill The Gap nv

www.xpertize.be

Is een referral site voor
jobaanbiedingen gebruikmakend van social media
€ 300.000


Pieter Casneuf
"Creatief zijn en
gestructureerd werken
sluiten elkaar niet uit."

“Als datzelfde automerk uit ons voorbeeld een
nieuw model lanceert en daarvoor wereldwijd
een marketingcampagne wil voeren, moeten er
duizend dingen gebeuren, allemaal op elkaar
afgestemd. Op hetzelfde moment in alle landen
met één brochure in honderd talen uitkomen,
zorgen dat inhoud en vorm land per land goed
zitten – het stuur zit niet links maar rechts in
het Verenigd Koninkrijk, dat soort dingen –
en daarbij nog zorgen dat alles goedgekeurd is
op allerlei niveau’s, brand compliant, product
compliant, legal compliant… daarvoor heb je software
nodig. En die software maken wij”, legt Casneuf uit.
“Adam Software werkt met een gelaagde aanpak. Aan de
basis ligt een soort fileserver die alle mogelijke vormen van
marketinggerelateerde inhoud bevat, los van zijn latere
gebruikscontext: een beeld, tekst, video- of 3D-bestand,
bijvoorbeeld. Dat is de eerste laag. Daarbovenop komt
een proceslaag. Daarvoor heeft Adam Software allerlei
typische marketingprocessen geïnventariseerd en in een
model gevat. Die zitten in het model.En ten slotte volgt
de derde laag, de publishing-kant, die ervoor zorgt dat
de fans van het merk of product via het kanaal van hun
keuze de gepaste ervaring beleven…” Dat laatste aspect,
de veelheid van kanalen, zorgt vandaag voor een enorme
toegevoegde complexiteit. Op een iPad, in de krant, op
televisie of in de cinema, een merk wil overal en altijd
op dezelfde manier gepercipieerd worden. Dat gaat
breder dan de leek kan inschatten, want allerlei elektronische communicatiedragers zijn recent toegevoegd aan
de enorme diversiteit die er tevoren al was. “Tussen een
brochure, een flyer en een verpakking zat ook voor de
opkomst van de iPhone al een gigantische wereld van
verschil, colorspaces, dpi’s, enzovoort. Nu zijn we zoveel
verder, maar de initiële complexiteit is gebleven. Alleen is
er nog allerlei leuks aan toegevoegd. Een consument wordt
de hele dag door via allerlei kanalen bereikt, bovenop
multimedia is multichannel gekomen en dat alles leidt
tot een continuum van interacties met de consument. Dat
onder controle houden, is een gigantische uitdaging voor

“

De investering
van ARKAFund
liet ons toe
om gedurfd en
gecontroleerd
te ondernemen

”

merken.” Casneuf verwijst naar het voorbeeld van Tesco
South Korea (zie kader), als ultiem voorbeeld waartoe
een en ander kan leiden. Hij wordt bijna lyrisch als hij
het heeft over “multiscreenmensen”, “digital natives”
en “customer interactions” die moeten leiden naar een
eengemaakte “customer experience”. Dat het voor de
gemiddelde marketeer of brand manager steeds ingewikkelder wordt om zijn merken gecontroleerd aan de man
te brengen, lijkt alvast duidelijk.
Wie met die complexiteit
worstelt, ingewikkelde marketingprocessen moet beheersen,
brede merkenportfolio’s heeft en
Tesco South Korea
die wereldwijd wil uitbouwen is
een typische klant voor Adam
Om zich een plaats in de verzadigde Zuid-Koreaanse markt te
Software.
focus

Adam Software ontsproot aan
het brein van Dirk Noppe,
drukkerszoon van huis uit, in
zijn bedrijf Alfaprint. “Dirk zag
de problemen van drukkers zoals
hijzelf alleen maar toenemen
toen Apple met zijn Macintosh
de grafische wereld veroverde.
Het was in het verleden al niet
makkelijk om beelden met
voldoende resolutie aangeleverd

verwerven vond Tesco er niet
beter op dan, in een drukbezocht metrostation, een virtuele
winkelruimte in te richten. De
producten in de rekken zijn
vervangen door afbeeldingen
die de gehaaste consument-opdoorreis met zijn smartphone
kan aanwijzen aan de hand van
een QR-code. Tegen dat hij of
zij thuiskomt, staat het pakketje
geleverd en wel op de stoep.
“Kan je je voorstellen wat het
betekent voor een retailer als
Tesco, dat de echte producten in
winkelrekken vervangen worden
door afbeeldingen, de prijslabels
gevirtualiseerd, en een digitale
checkout de plaats inneemt van
de juffrouw aan de kassa?”
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ARKimedesFonds
boekt tastbare resultaten
Dat de ARK-investeringen van het eerste fonds ondertussen voelbare
resultaten hebben opgeleverd, blijkt onder andere uit de cijfers
(ARKimedes-Fonds in cijfers, pg. 72—73).
De gerealiseerde investeringen per 31 maart 2012 bedroegen
146 miljoen euro. Zo werden 125 verschillende doelondernemingen
gefinancierd met ARKimedesmiddelen via 455 ARK-investeringen
(overeenstemmend met 147 initiële ARK-investeringen en
308 opvolgingsinvesteringen). Samen vertegenwoordigen deze 125
doelondernemingen 2.622 arbeidsplaatsen (VTE’s).
58% van de ARK-investeringen betreft groeidossiers (voornamelijk
eerste groei), de resterende 42% zijn zaai- (5%) en opstartdossiers (37%).
De ARK-investeringen werden voor 83% gerealiseerd via kapitaalinjecties
en voor 17% via (achtergestelde) leningen.
Ook de successen van de doelondernemingen zelf spreken voor zich. Van
de 125 doelondernemingen waarin via ARKimedes-Fonds werd geïnvesteerd, heeft er een tiental al een succesvolle exit gemaakt. De exit van het
Gentse technologiebedrijf Gatewing bijvoorbeeld, bleef niet onopgemerkt
(Gatewing neemt steile vlucht, pg. 11).
Inmiddels ontving ARKimedes-Fonds in totaal al 7,5 miljoen euro
exitinkomsten van 6 verschillende ARKIV's, die werden uitgekeerd via
kapitaalverminderingen, fiscaal de meest gunstige uitkeringswijze, en
daardoor niet in de resultatenrekening van ARKimedes-Fonds terug te
vinden zijn:
•
ARKAFUND (583.096 euro)
•
Big Bang Ventures II (2.971.487 euro)
•
Gimv Arkiv Technology Fund (1.125.000 euro)
•
KBC ARKIV (666.373 euro)
•
KMOFIN (1.470.000 euro)
•
QAT ARKIV (701.680 euro)

ARK-investeringen per sector
(31.03.2012)

Biotechnologie
Bouw
Communicatie
Computergerelateerd
Consumentgerelateerd
Elektronica
Energie
Industriële producten en diensten
Medische- en gezondheidssector
Telecommunicatie
Transport
Totaal

16.394.300
1.208.340
5.449.891
58.938.148
14.446.713
13.248.293
3.880.000
12.059.108
5.774.960
9.791.036
4.639.264

11,24%
0,83%
3,74%
40,42%
9,91%
9,08%
2,66%
8,27%
3,96%
6,71%
3,18%

145.830.053

100,00%

ARK-investeringen per stadium

(31.03.2012)
			
Groei
Opstart
Zaai

Totaal

84.162.680
54.840.293
6.827.080

57,71%
37,61%
4,68%

145.830.053

100,00%
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ARKimedesFonds
boekt tastbare resultaten

kerncijfers**
Totale fondsgrootte van de 12 ARKIV's onder ARKimedes-Fonds

Som van alle ARK-investeringen onder ARKimedes-Fonds

€ 225.291.784

€ 133.876.841

Toegezegd bedrag door ARKimedes-Fonds

Aantal verschillende doelondernemingen onder ARKimedes-Fonds

€ 104.705.962

118

Financiële Vaste Activa van ARKimedes-Fonds

Som van de kapitaalverminderingen van ARKIV's cash ontvangen
door ARKimedes-Fonds

€ 222.791.784
€ 103.458.462
€ 64.037.004

€ 65.583.498

€ 145.830.053
125
€ 4.679.583

€ 7.517.636
* 31.03.2011 * 31.03.2012

19

20

ARKimedes
magazine

ARKimedes
magazine

te krijgen, maar ondanks of juist door de digitalisering
bleek dat alleen maar moeilijker te worden. De energie
die bepaalde van zijn collega’s in vloeken en ketteren
staken, stak Dirk in het bouwen aan een oplossing die
het probleem van de baan moest helpen. Dat was het
begin van Adam… Dirk bouwde geen fileserver waar de
veiligheid onvoldoende gegarandeerd was en iedereen
ongecontroleerd toegang had. Hij bouwde een systeem
dat – toen al – alle informatie maar een keer wou opslaan,
om die daarna in de juiste vorm terug te geven aan wie er
een toepassing voor had.” In 2006 kwam Pieter Casneuf
erbij. “Samen keken we verder dan wat we hadden.
Eerst aarzelend. Onder de naam ‘Adam international’
dachten we dat er misschien een markt bestond in de
buurlanden van België.” Maar daarmee eindigde het niet.
In de periode 2006-2007 gooiden Casneuf en Noppe het
keurslijf van de kleinschaligheid helemaal af. Ze wilden
vanaf dan alleen nog voor topbedrijven werken en enkel


Adam Software
verkoopt zijn product
aan multinationals
Inbev, Ikea en Lego.

en alleen als producent van een oplossing door het leven
gaan. “We herschreven ons softwarepakket naar wereldniveau, en toen was het verhaal van Adam Software echt
vertrokken”, aldus Pieter Casneuf. “We beseften dat we
nooit tegelijkertijd én een steengoed product konden
neerzetten én met dat product succesvol projecten implementeren. Dat laatste laten we sindsdien met plezier aan
onze partners over, bedrijven als Cap Gemini, Ordina of
Accenture. Zij zijn de echte projectmanagers en hebben
daar de kennis, de mensen en de structuur voor. Wij zijn
voor hen een softwareleverancier, en willen niet anders
zijn dan dat, omdat we daarin kunnen uitmunten.”
Gecontroleerd gedurfd

De ondernemers van Adam Software hadden een goed
product. Ze waren bovendien ambitieus. Het gevolg: ze
kwamen vrij snel op een splitsing van twee wegen. “In
het begin wilden we ons product verder ontwikkelen op
basis van onze eigen cashflow, tussen het verkopen en
onderhouden door. Maar we voelden ons geremd. Wat
we in die tijd zelf aan middelen konden genereren, liet
ons niet toe om ons product echt ten volle te ontwikkelen. En toen kwam ARKAFUND op de proppen.
Zij geloofden in ons verhaal, en investeerden. Dat liet
ons toe om gedurfd en gecontroleerd te ondernemen,
zonder de beperkingen van onze eigen balans te blijven
ondergaan. Het was een revolutie. We konden vanaf dat
ogenblik echt gaan voor de realisatie van onze strategie,
zonder rekening te houden met wat ons tegenhield. Dat
gevoel van bevrijding is ongelooflijk, en dat is de kracht
van de ARKimedesregeling. Het laat je toe om te zeggen:
we gaan 100% voor onze strategie, en nemen de consequenties van het financiële erbij. Ondernemen zonder
beperkingen, in plaats van je strategie zodanig vorm te
geven dat ze binnen de grenzen van je mogelijkheden

“

We gaan 100%
voor onze
strategie:
dat is de
kracht van de
ARKimedesregeling

”

blijft. Het is duidelijk wat een bedrijf het verst kan
brengen.”
“De investering van ARKAFUND kwam
bovendien niet alleen. Met een kapitaalinjectie
van deze omvang wordt een bedrijf opnieuw een
start-up, zij het in een andere categorie. Dan moet
heel je omgeving die shift naar dat hogere niveau
meemaken en heb je capabele mensen nodig om
de gaten op te vullen. Medewerkers, partners, toeleveranciers en installateurs, tot en met aanvullende
adviseurs voor het topmanagement. Ik noem dat
het ecosysteem van een bedrijf en in de opbouw
van het ecosysteem van het nieuwe Adam Software
speelde ARKAFund een actieve rol. Zij gaven
ons met hun investering ook de nodige geloofwaardigheid, en konden zo onze groei nog versterken.”
Een dankbare CEO aan het woord, zoveel is duidelijk. En de lovende woorden van Pieter Casneuf
aan het adres van ARKAFund en ARKimedes
krijgen nog meer gewicht, als we hem vragen naar
de toegevoegde waarde van durfkapitaalfondsen in
het algemeen. Een vraag waar de ondernemer zonder schroom op antwoordt. “Zulke fondsen zijn op
hun sterkst, als zij hun beperkingen kennen. Een
durfkapitalist voegt niet noodzakelijk waarde toe
door de raad van bestuur met financiële specialisten te bevolken. Niet iedereen in de sector ziet dat
in. Uiteraard is goed bestuur een noodzaak. Maar je
mag de drive niet wegnemen uit de onderneming…
Ondernemer en investeerder moeten een modus

vivendi vinden, een evenwicht, kijken waar ze samen
naartoe willen. Dat betekent krachten bundelen.
Beide partijen moeten buiten hun comfortzone
durven zoeken naar bestuurders en topmensen die
ten dienste staan van het bedrijf en zijn strategie.
De drang naar overdreven controle die sommige
investeringsfondsen vertonen na een investering,
vormt vaak geen goed antwoord op de uitdagingen die ondernemingen vandaag voorgeschoteld
krijgen. Ondernemen is omgaan met een eindeloos
en oneindig aantal variabelen, en dat vereist een organisatie die proactief haar eigen weg zoekt. Het
topmanagement en de raad van bestuur moeten
daarop afgestemd zijn. Als een risicokapitaalverschaffer op korte termijn in zijn belang denkt, handelt hij tegelijk op lange termijn tegen zijn eigen
belang. Je kunt niet een bedrijf afremmen, controle
uitoefenen, kosten reduceren, en tegelijk hopen dat
het verder zal gaan… Daarom alleen al zijn, in mijn
ervaring, ARKAFund en ARKimedes een verademing in het landschap. Zij bieden op dat vlak
een heel mooie differentiatie, met hun duidelijke
focus om ondernemers succesvol te laten zijn.”
Remmende factoren

Zodra we het over remmende factoren hebben, is
Pieter Casneuf niet meer te stuiten. Hij looft de
initiatieven van de Vlaamse regering om ondernemingen te financieren. Tegelijkertijd ergert hij zich
aan het gebrek aan coherentie in het beleid. “Er is
een lijn uitgezet vanuit de Vlaamse regering via de
investeringsmaatschappij PMV en ARKimedes
over fondsen als ARKAFund tot bij ondernemingen zoals de onze. Maar men trekt die lijn
niet consequent door naar andere beleidsgebieden
die rechtstreeks invloed hebben op het succes
van de investeringen in ondernemerspotentieel.
Innovatiesubsidies zijn niet altijd op hetzelfde doel
afgestemd. De maatregelen op de arbeidsmarkt
werken allesbehalve in ons voordeel. Dat onze
lonen niet competitief zijn, zelfs niet tegenover
directe buurlanden, laat staan tegenover de meer
perifere landen van de EU, hoef ik niet te bewijzen.
Niet omdat onze werknemers netto meer zouden
verdienen, maar eenvoudigweg omdat ze bruto te
veel kosten. Daar zitten de kosten van ons overheidsapparaat natuurlijk voor iets tussen. We zitten in
een globale economie, diensten zijn zo makkelijk
te verplaatsen en dat beseft men onvoldoende! Wij
willen de harde realiteit niet onder ogen zien.” Het
pleidooi mag op het eerste gezicht ingegeven lijken
door eigenbelang, een onderneming die meer winst
wil maken. Maar als de bedrijfsleider verder gaat,
wordt duidelijk dat hij juist wel bekommerd is om
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de gemeenschap waarbinnen Adam Software opereert.
“Wij worden deels ondersteund via investeringen met
gemeenschapsgeld. Wel, ik wil die gemeenschap daarvoor
een correcte tegenprestatie kunnen leveren. Maar om dat
te doen, wil ik mij als een verstandige CEO gedragen en
dat leidt tot moeilijke beslissingen. Zo zal Adam Software
zijn nieuwe development center noodgedwongen
opzetten in Servië of Bulgarije en niet in Vlaanderen
– wat wij absoluut zouden verkiezen, maar wat zuiver
op basis van loonkosten niet realistisch is. De twintig à
dertig specialisten die daar werk zullen vinden, zullen
dus geen bijdrage leveren aan de samenleving. Ik moet
mijn nieuwe werknemers buiten diezelfde gemeenschap
zoeken – of verlieslatend zijn, en dus geen return bieden.”
Het is een beslissing waar Pieter Casneuf duidelijk mee
worstelt, en een problematiek waarvoor volgens hem
dringend een oplossing nodig is. Die oplossing moet van
de overheid komen, in de vorm van een holistische visie.
“Er zit toekomst in groene technologie, in nano-, bio- en
informatietechnologie. Kies daar dan voluit voor!”
Polyglot

Dat Pieter Casneuf een man is die altijd en overal vooruit
wil, is intussen duidelijk. Hij is iemand die veeleisend is
voor zichzelf en voor iedereen uit zijn omgeving – van
zijn medewerkers en partners tot en met de politici en
medeburgers van zijn regio. Op de vraag of Vlaanderen
zijn status van leidende regio aan het verliezen is uit
zelfgenoegzaamheid, pleit Casneuf niet radicaal tegen
de typische waarden van de gemiddelde Vlaming. Maar
waakzaamheid is geboden, zo blijkt, en we mogen best
wat ambitieuzer zijn. “Vlamingen zijn in staat tot grootse
dingen als ze zich niet laten beperken door hun regionale
identiteit. We moeten ons baseren op onze eigenheid,
onze historiek, onze typische waarden en daarmee aan de
slag gaan in een open wereld. Blijven we naar onze navel
staren, dan zal Vlaanderen zijn vooraanstaande positie
kwijtraken. Dat moeten we vermijden door te blijven
streven naar meer. Zijn we allemaal nog wel even grote
polyglotten? Leven we niet teveel op een eiland terwijl
de wereld verder evolueert? We moeten onszelf opnieuw
uitdagen”, zegt de man die zijn bedrijf intussen naar de
VS bracht. “Omdat de markt voor ons product zich vooral
daar bevindt. Een veel grotere markt en veel gemakkelijker te bewerken bovendien. Europa is versnipperd, het
verkoopproces in Duitsland is helemaal anders dan dat
in Frankrijk of bij ons. Gelukkig voor ons, maar jammer
genoeg voor onze gemeenschap, bevinden de meeste
beslissingscentra voor onze klanten zich inderdaad in de
VS. Onnodig te zeggen dat onze voornaamste concurrenten dat ook weten. Meer nog, zij zijn zelf Amerikaanse
bedrijven. Dat is onze uitdaging. We zijn nu top 5, maar
willen top 3 of top 2 worden. Dus moesten we naar New
York trekken, ja.”

Visionair maar onderbouwd

Adam Software blijft de lat in elk geval hoog leggen,
zoveel is duidelijk. Toch lijkt de ambitie goed onderbouwd, allesbehalve blind. Want Casneuf is een visionair,
iemand die kan inschatten waar technologietrends
naartoe gaan. In zijn vorige onderneming, AdValvas,
kwam hij – veel te vroeg voor die tijd – al voor het jaar
2000 met een verhaal over de convergentie tussen PC,
TV en telefoon. Intussen twijfelt niemand nog aan de
juistheid van wat hij toen voorzag. Zijn pleidooi om
steun voor het juiste soort ondernemingen – “niet voor
Adam, daar is voor gezorgd” – klinkt daardoor des te
dwingender. Maar hij blijft optimistisch gestemd. “Onze
politici moeten voluit gaan voor een holistische visie rond
de sectoren waar toekomst in zit. Maak abstractie van de
kanttekeningen die ik plaatste bij een aantal probleemgebieden en je krijgt een verhaal dat bij uitstek positief
is en overloopt van mogelijkheden. Met de talenten die
Vlaanderen heeft, de kwaliteit van onze opleidingen, de
intrinsieke meertaligheid, kunnen we het in deze sectoren
internationaal nog altijd maken. De financiering is,
dankzij initiatieven als ARKimedes, alvast beschikbaar.”
Gap

Volgens Pieter Casneuf is er geen gebrek aan funding
als dusdanig. “Startende ondernemers vinden vandaag
in België en daarbuiten hun kapitaal”, zegt hij. Toch is
er volgens hem sprake van een ‘funding gap’. “Er zit een
groot gat wanneer ondernemingen willen doorgroeien
en de eerste investeerders eruit willen. Dan ben je als
onderneming te groot voor seed en early stage investors,
maar nog te klein voor grote internationale bronnen van
financiering, zoals KKR en 3i Ventures. Maar als onze
gemeenschap, via haar leiders, werk kan maken van een
aantal pijnpunten, en ondernemend Vlaanderen blijft
even hard aan de kar duwen en trekken, dan voorspel ik
nog heel wat succesverhalen.”
• www.adamsoftware.net

Digitaal
IN HET
geheugen
gegrift
Amplidata, baanbreker in de opslag

van grote volumes digitale data

24

ARKimedes
magazine

ARKimedes
magazine

In het digitale tijdperk delen mensen gigantische
hoeveelheden aan informatie via het wereldwijde
web. Voor sociale netwerksites zoals Netlog en
Facebook of kijkcijferkanon YouTube is het cruciaal
dat de miljarden filmpjes, foto’s en berichten
beschikbaar blijven. Pionier Amplidata biedt
een alternatief voor het eindeloos kopiëren van
deze gegevens en doet daarbij het kostenplaatje
voor zijn klanten aanzienlijk dalen.

W

ie ooit een filmpje op het net zette,
mag er van op aan dat hier meerdere kopieën van zijn. Om ervoor
te zorgen dat informatie niet voor
altijd verloren gaat en dat iedereen
die op elk moment van de dag kan raadplegen, heb je
een enorme hoeveelheid schijfruimte nodig. “Analyses
van Google besluiten dat jaarlijks tot acht procent van
de schijven stuk gaan – de bewegende mechanische onderdelen zijn niet onfeilbaar. Een extra probleem is dat
de traditionele RAID-technologie, die opslagsystemen
beschermt tegen diskuitval, niet goed werkt bij disks van
meer dan twee terabyte”, aldus CEO Wim De Wispelaere (Amplidata) die de problematiek van 'big data' uit
de doeken doet.
Het bedrijf Amplidata uit Lochristi zorgt er met zijn
baanbrekende technologie voor dat persoonlijke, wetenschappelijke en bedrijfsgegevens veilig staan. “Wij hebben het algoritme van de erasure coding (EC) technologie,
dat voorheen gebruikt werd voor satellietcommunicatie,
op punt gesteld voor de opslag van grote hoeveelheden
informatie op disks. Concreet komt het hier op neer: als
een internetsurfer een foto op Netlog opslaat, dan gaan
wij die via EC in aparte deeltjes informatie splitsen en
verspreiden over zestien tot twintig schijven. Stel dat er
door technische gebreken of slijtage zeven daarvan het
begeven, dan nog kunnen wij met de overblijvende informatie de originele foto construeren. Amplidata is gespecialiseerd in opslagsystemen voor volumes tot tientallen
petabytes groot. Een petabyte staat gelijk aan duizend terabyte, wat dan weer overeenkomst met duizend gigabyte.
Dat kan tellen.”

Slim systeem

PORT F O L IO

Bedrijven zoals Google, Amazon en YouTube, die gigantische hoeveelheden data opslaan, beschermen zich
tegen diskuitval door hun data veelvuldig te kopiëren.
“Om één terabyte aan informatie, foto’s en filmpjes op
te slaan, hebben deze bedrijven tot vier terabyte opslagruimte nodig. En daar knelt dus het schoentje”, benadrukt Wim De Wispelaere. “De bedrijven moeten extra
opslagcapaciteit aankopen die gehost moet worden, wat
dan weer extra ruimte vereist. Dat op zich is al duur,
maar is nog niets in vergelijking met de hoge energiekosten voor stroom en koeling in de datacenters. Als
één van de disks uitvalt, moet bovendien een technicus
ter plaatse gaan.”
De Amplidatatechnologie houdt met al deze factoren rekening en combineert een zeer hoge beschermingsgraad tegen dataverlies met een veel kleinere
capaciteitsbehoefte. “Met ons systeem heb je om een
terabyte gegevens veilig op te slaan, slechts 1,6 terabyte
capaciteit nodig. Vandaar de lagere kosten voor opslag
en verbruik, om nog maar te zwijgen van een daling van
de onderhoudskosten dankzij onze self-managing- en
self-healingtechnologie. Op het moment dat er fouten
optreden, zorgt onze software voor een automatische
reconstructie van de data, zonder ingrijpen van een
technicus.”

big bang ventures II
Fondsgrootte:
€ 31.274.284

Prachtige studentenjaren


CEO Wim
De Wispelaere
"Met ons systeem heb
je om een terabyte
gegevens veilig op
te slaan, slechts 1,6
terabyte capaciteit
nodig."


Amplidata zorgt
ervoor dat enorme
hoeveelheden
persoonlijke,
wetenschappelijke
en bedrijfsgegevens
veilig opgeslagen
worden.

Hoewel Amplidata pas in 2008 is opgericht, kan het
bedrijf terugvallen op een team van opslagveteranen dat reeds zijn strepen verdiende. Onder meer bij
DataCenter Technologies, dat in 2005 overgenomen
werd door Symantec, en bij Dedigate, dat in datzelfde jaar opging in Terremark. Aan het roer staan CEO
Wim De Wispelaere, COO Wouter Van Eetvelde
en investeerder van het eerste uur en serieondernemer Kristof De Spiegeleer. “Amplidata is een spinoff van de groep Incubaid die in 2000 door Kristof
De Spiegeleer werd opgericht met de idee datacenters beter te managen.” Dit triumviraat kent elkaar
al van aan de universiteit, waar ze samen ingenieurelektronica studeerden en in het praesidum zetelden.
“Ikzelf als penningmeester en Kristof als vice-praeses.
We kunnen terugblikken op prachtige tijden en zijn ook
na de studies vrienden gebleven”, lacht Wim De Wispelaere. “Toen Kristof Incubaid had opgericht, duurde
het dan ook niet lang vooraleer Wouter, met zijn expertise in het bouwen van datacenters, en ikzelf, met mijn
ervaring in internetapplicaties, mee in dit project stapten. Binnenshuis werken trouwens heel wat voormalige
studiegenoten. De nabijheid van de Gentse universiteit
en vooral ons persoonlijk netwerk is een grote troef voor
Amplidata. We zijn erin geslaagd om een zeer getalenteerd team samen te stellen.”

Amplidata nv

www.amplidata.com

Ontwikkelt en commercialiseert unbreakable data
storage systems
€ 2.839.976
Qlayer nv
Voorziet commerciële
datacenters van virtuele
managementsoftware
€ 2.029.472
Clear2Pay nv

www.clear2pay.com

Ontwikkelt software-applicaties voor snel en veilig
betalingsverkeer
€ 3.628.070
Avinity Systems bv

www.activevideo.com
Brengt interactieve
applicaties op
betaaltelevisie
€ 400.000

24access Solutions bv
Verbond pc met mobiele
telefoon
€ 498.170
iNEWIT nv
Ontwikkelde draadloze
mobiele camera’s
€ 1.450.488
CV Warehouse nv

www.cvwarehouse.be

Ontwikkelt en commercialiseert recruteringssoftware
€ 999.996
PeopleCube bv

www.peoplecube.com

Ontwikkelt software voor
facilitiesbeheer
€ 1.422.737
TrustAlert bv
Ontwikkelde en commercialiseerde internetsecurity
voor gecontroleerde
toegang
€ 1.250.000
Racktivity nv

www.racktivity.com

Ontwikkelt en commercialiseert datacenter
management units
€ 2.400.000
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Grootste verzameling
van jazz wereldwijd
Het prestigieuze Jazzfestival van Montreux mocht
de voorbij 45 jaar maar liefst meer dan vierduizend
bands op zijn podium verwelkomen, waaronder
jazzreuzen zoals Miles Davis en Quincy Jones (foto
links), maar ook bijvoorbeeld iconen David Bowie
en Prince. Bezieler Claude Nobs heeft sinds 1967
alle concerten live laten opnemen, goed voor meer
dan tienduizend muziektapes. “Van elke artiest die
ooit het podium sierde, bestaan analoge audio- en
video-opnames. Dat is een unicum wereldwijd.
Dit culturele erfgoed mag uiteraard niet verloren
gaan en ook vandaag moeten we kunnen genieten
van deze prachtige collectie. Net daarom hebben
Jazz Montreux en de universiteit van Lausanne een
beroep gedaan op de technologie van Amplidata.
Alle video’s worden gedigitaliseerd en opgeladen
op het Amplidata storage systeem waar we al meer
dan een petabyte – dat staat gelijk aan duizend
terabyte – aan muziek hebben staan, dit alles
verfraaid met beschrijvingen van de concerten,
persberichten en foto’s”, aldus Wim De Wispelaere.
“Dit archief is de ultieme bron voor allerhande
nieuwe dvd’s, cd’s en blue rays die worden uitgebracht en voorziet tegelijkertijd meerdere Montreux
Jazz cafés in Zwitserland van unieke deuntjes.”


Amplidata werkte
samen met Jazz
Montreux om de
grootste verzameling
ooit van jazzoptredens
op te slaan.


Amplidata telt ondertussen een veertigtal
werknemers en is
actief in drie regio's
wereldwijd.

Jazz, datingsites en DNA-onderzoek

Opmerkelijke Amplidata-successen zijn onder meer de
samenwerking met het Jazzfestival van Montreux (kader)
en de Belgische mediagroep Massive Media, uitbater
van datingsite Twoo.com en sociale netwerksite Netlog. Amplidata haalde met Massive Media een contract
binnen voor de levering van een online systeem dat de
foto's, video's en bestanden van zowat tachtig miljoen
Netlog-gebruikers kan opslaan. “Onze infrastructuur zal
tot zeventig procent minder capaciteit verbruiken dan
een traditionele oplossing”, weet De Wispelaere. “Amplidata heeft zichzelf echt wel al bewezen op technolo-

gisch vlak. Mijn ambitie is om dat succes te vertalen in
inkomsten en klanten, om Amplidata groot te maken. We
blijven steevast nieuwe markten aanboren. Zo hebben we
recent contacten gelegd met heel wat universiteiten die
aan DNA-onderzoek doen en met het Europese lab voor
deeltjesfysica CERN, gekend van hun 27 kilometer lange
en zeer krachtige ondergrondse deeltjesversneller. Deze
wetenschappelijke domeinen worden met dezelfde problemen van big data geconfronteerd.”
Het portfolio aan klanten van Amplidata is best indrukwekkend. “Sommige bedrijven, zoals bijvoorbeeld het
technologiebedrijf Dacentec, gebruiken de Amplidata-

technologie onder hun eigen naam. Recent hebben we
een contract binnengehaald met Quantum, een marktleider in opslagsystemen, met meer dan zestigduizend
klanten wereldwijd en een zeer goede reputatie in de media- en entertainmentsector. Ook zij zullen de Amplidatatechnologie onder hun eigen naam verkopen. Via deze
strategische partner willen we de Amerikaanse televisieen filmmarkt aanboren.”
Chipreus Intel

Amplidata telt ondertussen een veertigtal werknemers
en is actief in drie regio’s wereldwijd. “Vanuit België
bestrijken we de Europese markt, vanuit Californië de
Amerikaanse markt en vanuit Taiwan de Aziatische
markt. Amplidata kent een fikse groei, maar zowel de
uitbreiding van ons team als het aanboren van nieuwe
markten was enkel mogelijk dankzij meerdere kapitaalsrondes.” In 2010 was er al een eerste inbreng van
4 miljoen euro in het bedrijf, gefinancierd door het
Vlaamse durfkapitaalfonds Big Bang Ventures II, het
Zwitserse fonds Endeavour Vision en de Zwitserse
Telecomgroep Swisscom. Amplidata haalde dit jaar nog
eens 6 miljoen euro op, de grootste kapitaalronde tot
nu toe voor het technologiebedrijf. Opmerkelijk: naast
de drie bestaande aandeelhouders deed ook de Amerikaanse chipreus Intel zijn intrede via zijn investeringsarm
Intel Capital. “Een aantal spelers vist in dezelfde vijver als
Amplidata, maar de snelheid waarmee wij data encoderen en decoderen, dat maakt ons uniek. Net daarom heeft
Intel voor ons gekozen. Met deze strategische partner aan
boord krijgen we nog meer vertrouwen vanuit de markt.
Een nieuwe kapitaalronde sluiten we dan ook niet uit.”
• www.amplidata.com
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Verbonden
met de
wereld via
één chip
Caliopa ontwikkelt revolutionaire

zendontvangers voor internetverbindingen
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Supersnel internet is allang geen luxe meer.
Nagenoeg iedereen is thuis verbonden met
het wereldwijde web. Voor die miljarden internetverbindingen is bij providers zoals Belgacom en
Telenet telkens een dure en ingewikkelde
omschakeling van optische naar elektrische signalen
nodig. Caliopa ontwikkelde een revolutionaire
chip waarmee net die omschakeling veel compacter,
eenvoudiger en dus goedkoper kan.

O

m internet tot in elke woonkamer te krijgen, moeten bij elke internetprovider tienduizenden verbindingen worden gemaakt,
waarin optische signalen worden omgezet
naar elektrische signalen. Tot nog toe zijn
voor die verbindingen zalen vol ingewikkelde systemen
nodig. Dat er nu een technologie bestaat, gebaseerd op
silicon photonics, waarmee die omzetting op een veel compactere manier kan gebeuren, is revolutionair.
Het is dan ook het resultaat van meer dan tien jaar
onderzoek door de Universiteit Gent en Imec, het vooraanstaande Leuvense onderzoekcentrum voor nanoelektronica en nanotechnologie. “Onder leiding van professor Roel Baets werd de gezamenlijke onderzoeksgroep
internationaal toonaangevend op het gebied van silicon
photonics”, zegt Karsten Verhaegen, Chief Operating Officer (COO) van Caliopa. “Een drietal jaar geleden werd
beslist dat de tijd rijp was om de technologie om te zetten
in de praktijk en producten te ontwikkelen om te commercialiseren.”
De Universiteit Gent stond in voor de voorbereidingen voor de spin-off. Er werd op zoek gegaan naar
een aantal mensen uit de industrie die het bedrijf een
vliegende start konden bezorgen. Met CEO Martin De
Prycker (ex-CEO van Barco), CTO Tom Collins en
COO Karsten Verhaegen werden drie sterke profielen
aangetrokken met veel ervaring in het buitenland en expertise in data- en telecommunicatie (zie kader pg. 33).
Ook een aantal toponderzoekers uit het team maakte de
overstap naar het bedrijf Caliopa, dat midden 2010 werd

opgericht. Daarnaast liep het hele team van in het begin
over van motivatie en geloof in het project. “We gingen
meteen op zoek naar kapitaal en investeerden ook zelf in
Caliopa”, zegt Karsten Verhaegen.
Samen met het Baekeland Fonds II (ARKimedes),
Fidimec (Imec), Vinnof (PMV) en nog een private
investeerder werd een startkapitaal van 2 miljoen euro
bijeengebracht. “Zonder de inbreng van durfkapitaal was
het überhaupt niet mogelijk geweest om Caliopa op te
starten”, benadrukt Verhaegen. “Het is moeilijk om geld
te vinden in zo’n vroeg stadium. Bovendien kenden we
toen een van de dieptepunten van de financiële crisis.”
Alle functies in één chip

Toch waren alle investeerders er snel van overtuigd dat de
chips van Caliopa wel eens hoge toppen konden scheren.
“Met onze technologie maken we optische chips die de
kern vormen van onze zendontvangers”, legt Karsten
Verhaegen uit. “Het grote voordeel is dat we dankzij deze
technologie verschillende functies in één chip kunnen
integreren, waardoor de omschakeling tussen optische
en elektrische signalen bij internetproviders op een veel
compactere manier kan gebeuren. Zij winnen dus plaats
en geld.”
“Met silicon photonics zorgen we ervoor dat de wet van
Moore ook van toepassing wordt op optische functies”,
vult CEO Martin De Prycker aan. “Bovendien kunnen
we onze chips maken met dezelfde productiemachines als
die waarmee elektrische chips geproduceerd worden. Dat
heeft het grote voordeel dat wij zelf ook geen grote inves-

“

De producten
die wij maken worden
wereldwijd gebruikt
en de totale markt
bedroeg vorig jaar
rond de 2 miljard euro

”


Karsten Verhaegen
(COO)
"Met onze technologie
maken we optische
chips die de kern
vormen van onze
zendontvangers."
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“

De rol van
durfkapitaal om
ondernemers
in Vlaanderen
te stimuleren
wordt nog steeds
onderschat

Een ervaren managementteam

”

Martin De Prycker (Chief Executive Officer)



teringen moeten doen om dure machines aan te
kopen, aangezien deze apparatuur al bij verschillende bedrijven bestaat en wij die kunnen hergebruiken. Het product wordt zo dus goedkoper,
wat alleen maar in ons voordeel speelt.”
Een belangrijk deel van de productie van
Caliopa gebeurt daarom bij Imec. “Zij hebben
een productielijn voor elektronische chips. Imec
vervult op die manier een dubbele rol in ons verhaal. De onderzoeksgroep staat in voor een deel
van de procesontwikkeling en voor de productie
van de chips”, zegt Karsten Verhaegen.

In de clean room van
UGent gebeurt een
deel van de ontwikkeling van het product.

Karsten Verhaegen (Chief Operational Officer)

Ambitieuze toekomstvisie

Caliopa heeft ondertussen de eerste commerciële prototypes van zijn optische zendontvangers klaar. “We hopen
tegen 2013 ons eerste product te verkopen. De prototypes
worden nu uitgetest bij potentiële klanten. Zij bekijken
hoe ze onze ontvangers kunnen inpassen in hun systeem.
Na hun feedback en een aantal finale aanpassingen zijn
ze klaar voor verkoop wereldwijd.”
Het ontbreekt Caliopa daarbij niet aan ambitie. “Ons
doel is ambitieus, maar niet onrealistisch. De producten
die wij maken worden wereldwijd gebruikt en de totale
markt bedroeg vorig jaar rond de 2 miljard euro”, legt
Karsten Verhaegen uit. Die markt kent verschillende
segmenten. “De toepassingen van de silicon photonics-

Martin De Prycker was CEO van Barco nv tussen 2002
en 2009. Daarvoor oefende hij verschillende functies
uit bij Alcatel. Van 1982 tot 1996 bekleedde hij een
aantal posities binnen het technologiemanagement en
van 1996 tot 2000 stond hij er aan het hoofd van de
Internet Acces Division. Onder zijn leiding werd Alcatel
wereldleider in de markt voor breedband internettoegang, met name in het segment DSL. In 2000
werd hij technisch directeur van Alcatel en lid van het
uitvoerend comité. Daarnaast zetelt Martin De Prycker
in de raad van bestuur van een aantal bedrijven en
geeft hij advies rond innovatiestrategie. Hij behaalde
een doctoraat in de computerwetenschappen en
een masterdiploma in elektronica en informatica aan
UGent. Hij behaalde ook een master in business
administration aan de Universiteit Antwerpen. Van
1988 tot 1992 doceerde hij halftijds aan Boston
University en van 1994 tot 1999 aan UGent. Martin is
momenteel ook deeltijds managing partner bij Qbic
Arkiv Fund, een interuniversitair zaaikapitaalfonds voor
spin-offs van UGent, VUB en UAntwerpen.

technologie zijn heel breed, zelfs in biotechnologie kan
men er gebruik van maken. Maar wij richten ons vooral
op de tele- en datacommunicatie, met een eerste product
voor thuisgebruikers. Daarna zullen nog andere producten volgen.”
De optische zendontvangers kunnen namelijk ook
gebruikt worden voor verbindingen in grote datacenters,
of om netwerken tussen steden of zelfs landen te ontwikkelen. “Overal waar de omzetting van optische signalen
naar elektrische signalen moet gebeuren, is er voor ons
een mogelijkheid om onze producten te verkopen. We
hebben dus een gigantisch potentieel.
Het houdt voor Caliopa zeker niet op nadat het eerste

Voor hij bij Caliopa begon, was Karsten Verhaegen
manager van de Telephony Business Unit bij Thomson
in Parijs. Hij was er in 2001 begonnen, nadat Thomson
de DSL-modem bedrijfsunit van Alcatel had overgenomen. Bij Alcatel werkte hij sinds 1998. Verhaegen
had er verschillende business development-functies,
zowel in de Internet Access als in de DSL-modem
divisies. Van 1996 tot 1998 zette hij in New York de
activiteiten op voor het Duitse telecombedrijf Kreutler.
Karsten Verhaegen is ingenieur micro-elektronica aan
Groep T in Leuven en behaalde een executive master in
business administration aan HEC in Parijs.
Tom Collins (Chief Technical Officer)
Tom Collins studeerde in 1979 af aan het Trinity College
in Cambridge. Daarna werkte hij zeventien jaar in de
industrie van elektronische halfgeleiders. Hij was onder
andere wafer manager bij ITT en Alcatel-Mietec. In
1996 begon hij bij IOC, een start-up in opto-elektronica
als director of operations. In 1999 werd het bedrijf
aan SDL verkocht. In 2002 ging hij aan de slag bij
T-Networks en voor hij begon bij Caliopa was hij
verantwoordelijk voor Operations and Development bij
Fibercore, een dochteronderneming van Cisco, gespecialiseerd in glasvezeldraad.
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ARKimedesFonds II
Een nieuwe kapitaalinjectie
voor de Vlaamse economie
De kapitaalbehoeften van onze Vlaamse ondernemingen
eindigen uiteraard niet omdat de investeringsperiodes
van de ARKIV's onder ARKimedes-Fonds afgelopen zijn.
Daarom werd op 4 juni 2010 een tweede fonds gelanceerd.
De nv ARKimedes-Fonds II beschikt over 100 miljoen euro. Dat
geld werd rechtstreeks uit de begroting ter beschikking gesteld
via de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV, die hiervoor een
participatie nam in ARKimedes-Fonds II. Op die manier is elke
Vlaming als het ware aandeelhouder van het nieuwe fonds.
ARKimedes-Fonds II zal het aanbod aan durfkapitaal voor
startende ondernemingen en kmo’s ook in het tweede
decennium van deze eeuw blijven verzekeren. Dankzij het
hefboommechanisme, waarbij erkende private kapitaalverschaffers minstens eenzelfde bedrag ter beschikking stellen als
ARKimedes-Fonds II, zal er in de periode 2010-2020 in totaal
ruim 200 miljoen euro nieuw durfkapitaal beschikbaar zijn voor
starters en snelgroeiende kmo’s in Vlaanderen.
De eerste erkenningsperiode onder ARKimedes-Fonds II werd op
15 september 2010 geopend. ARKimedes Management ontving
tijdens deze periode een twintigtal erkenningsaanvragen en
-beloften voor een totaal bedrag van 195,7 miljoen euro,
waarvan 63,3 miljoen euro erkenningsbeloften.
Er werden tien aanvragen weerhouden: vijf erkenningen en vijf
erkenningsbeloftes. Hiervan werden per 30 juni 2012 acht ARKIV's
onder ARKimedes-Fonds II opgericht. Met deze nieuwe ARKIV's is
er een bedrag van 156.358.000 euro durfkapitaal voorhanden om
te investeren in de Vlaamse economie. Het toegezegde bedrag van
ARKimedes-Fonds II hieraan bedraagt 73.989.000 euro.
Na de eerste erkenningsperiode kunnen kandidaat-ARKIV's nog
een erkenningsaanvraag indienen bij ARKimedes Management.

ARKimedes
magazine

kerncijfers*
Totale fondsgrootte van de acht ARKIV's onder ARKimedes-Fonds II

€ 156.358.000
Toegezegd bedrag door ARKimedes-Fonds II

€ 73.989.000
Financiële Vaste Activa van ARKimedes-Fonds II

€ 13.122.250

Som van alle ARK-investeringen onder ARKimedes-Fonds II

€ 7.394.345

Aantal verschillende doelondernemingen onder ARKimedes-Fonds II

9

* 30.06.2012
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Tigenix nv

baekeland fonds II
Fondsgrootte:
€ 11.100.000

Ontwikkelt producten om
kraakbeenletsel te herstellen
€ 399.998

MOSTforWATER nv
Leverde simulatiesoftware
en advies om de kwaliteit
van water te garanderen
€ 175.000

Pronota nv

ActoGenix nv

Caliopa nv

www.caliopa.com

Ontwikkelt en produceert
optische transceivers op
basis van silicon photonics
€ 750.000

www.tigenix.be

Gemidis nv
Ontwikkelde beeldschermen
en aanstuurelektronica
€ 500.000

Trinean nv

Complix nv

Arcarios bv

www.trinean.com

www.complix.com

www.arcarios.be

Sigasi nv

Spartanova nv

www.sigasi.be

www.spartanova.be

Ontwikkelt instrumenten
voor de life sciences-markt
€ 1.210.852

AlgoNomics nv

www.pronota.be

Ligt aan de basis van een
nieuwe generatie moleculaire
diagnostica
€ 672.000

www.actogenix.com

Ontwikkelt farmaceutische
producten voor
darmaandoeningen
€ 790.000

www.lonza.com

Ontwikkelt software voor het
screenen van biofarmaceutica op immunogeniciteit
€ 350.000

Aristo Music nv

www.aristomusic.be

Ontwikkelt nieuwe selectieen distributietechnieken voor
muziek
€ 840.000

Ontwikkelt alpha-body
scaffold technologie voor
proteïnegerelateerde
therapeutica
€ 477.500

Ontwikkelt Electronic
Design Automation (EDA)
software voor Intelligent
Design Environment (IDE)
€ 260.000

Ontwikkelt innovatieve
geneesmiddelen voor de
behandeling van beenderen gewrichtsziekten
€ 250.000

Siruna nv
Ontwikkelde en commercialiseerde een
softwareplatform voor
internettoepassingen op
mobiele toestellen
€ 250.000

Ontwikkelt een talent life
cycle management platform
ter identificatie en optimalisatie van sporttalent
€ 350.000


Een belangrijk deel
van de productie van
Caliopa gebeurt bij
Imec.

product in de markt is gezet. “Dankzij de oorspronkelijke investering hebben we voldoende middelen
tot en met 2013, tot we in verkoop gaan. Daarna
moet er een tweede investeringsronde komen: in de
eerste plaats om de verkoop van het eerste product
optimaal te laten starten. Het zal wat kapitaal vragen om machines aan te kopen en de assemblage
van de componenten te realiseren. Maar daarnaast
willen we ook al nieuwe producten ontwikkelen.”
Een snelle groei in een eerste fase dus, waarvoor
Caliopa ook meer medewerkers zal aantrekken.
“Het is de bedoeling om te groeien met een tiental
personen per jaar tot een vijftigtal in 2016.”

Ondernemerspotentieel

Karsten Verhaegen benadrukt dat Vlaanderen een
niet onbelangrijke rol speelt in het succesverhaal
van Caliopa. “Ik was aangenaam verrast door de
steun die vanuit verschillende hoeken kwam. Er
zijn veel initiatieven om start-ups te ondersteunen.
Onze regio heeft trouwens heel wat ondernemerspotentieel, maar het ontbreekt ons soms nog aan
durf. Als je hier een project opstart en je slaagt
niet, krijg je meteen de stempel ‘gefaald’. In de
Verenigde Staten zien ze het omgekeerd: je hebt
leergeld betaald, dus de volgende keer zal het beter
zijn.”

De rol van durfkapitaal om ondernemers in Vlaanderen te stimuleren, wordt volgens Verhaegen nog steeds
onderschat. “Venture capital was voor ons cruciaal om van
start te kunnen gaan. Er zijn jammer genoeg nog altijd
veel groeiprojecten die niet opgestart geraken omdat de
initiatiefnemers de weg naar het durfkapitaal niet vinden.
We moeten iedereen aanzetten om de sprong te wagen en
er voor te durven gaan.”
• www.caliopa.com
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Wie dit
bedrijf
koopt, wordt
onmiddellijk
een
wereldspeler
Luc De Mey, CEO van CMOSIS, in alle bescheidenheid

aan het woord over succesvolle zakenmodellen, de loonhandicap,
en de mooie vooruitzichten voor de durfkapitalisten die in CMOSIS investeerden
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“

Sommige
durfkapitalisten
zijn echte
kenniscentra

De titel van dit artikel is zeker niet hoogdravend bedoeld,
want CEO Luc De Mey van CMOSIS is een bescheiden man.
Niet dat het hem aan redenen ontbreekt om zichzelf op de
borst te slaan. Want de mensen achter de Antwerpse specialist
in beeldsensoren – Tim Baeyens, Jan Bogaerts, Luc De Mey,
Lou Hermans, Gérald Lepage en Guy Meynants – lijken de
succesverhalen aaneen te rijgen. Vijf jaar na de start in 2007
is CMOSIS een geslaagd, financieel onafhankelijk project met
voor jaren werk op de plank en een omzet die jaar na jaar
verdubbelt. Uitstekende vooruitzichten dus voor de stichters,
maar ook voor alle investeerders, niet in het minst voor
de betrokken durfkapitaalverstrekkers.

E

erst was er FillFactory, ontstaan als spin-off van Imec,
dat in 2004 aan Cypress
Semiconductor verkocht werd.
Voor 100 miljoen pond (83
miljoen euro). “Het was de technologydeal of
the year, zo werd gezegd”, herinnert Luc De
Mey zich. Maar de integratie van FillFactory
verliep niet zoals beide partijen gehoopt hadden. Cypress wou de kleine boetiek manu
militari inlijven in zijn eigen multinationale
processen en bleek uiteindelijk niet geïnteresseerd in het high end maatwerk dat FillFactory uniek maakte. De oudgedienden
verlieten een na een het bedrijf, om niet
veel later (in 2007) alweer samen te komen
voor een doorstart – dit keer in CMOSIS.
“We moesten alles opnieuw ontwikkelen,
alle knowhow die aan Cypres was verkocht
moest vervangen worden door andere, liefst
betere manieren om beelden te capteren.
Maar meer dan wat ook was het om onze
oude klanten een plezier te doen”, aldus De
Mey. “Zij wisten dat ze bij Cypress niet terecht konden en vonden nergens anders de
op maat ontworpen beeldsensoren die ze nodig hadden.”

”

Blijft u daarmee niet te bescheiden?

Wij werken met klanten als Leica samen om producten
te ontwikkelen die stuk voor stuk uniek zijn, volledig op
maat gemaakt. Absolute confidentialiteit en wederzijds
vertrouwen is in dat zakelijk model een sleutelvoorwaarde. De Leica-sensor is enkel voor Leica beschikbaar.
Het duurde drie jaar om hem te ontwikkelen. En als wij
tegelijkertijd voor een andere cameraproducent zouden
werken, zou die een heel ander afgewerkt product krijgen. Dus de Leica-sensor is, als je het zo bekijkt, minstens evenveel van Leica als van CMOSIS. Dat noopt
ons, inderdaad, tot een zekere vorm van bescheidenheid.
Uit respect voor de klant, die ons toelaat om onze grenzen te verleggen. Vergeet niet dat wij onze klanten veel
bieden, maar hen ook bijzonder veel vragen. Ze moeten
ons vertrouwen, in een traject stappen dat jaren in beslag
neemt en waarvan het budget oploopt tot 800.000 euro.
De haalbaarheidsstudie alleen al kost zo’n 150.000 euro,
de helft vooraf betaald. Het doet ons dus genoegen dat
we desondanks geen enkele moeite hebben om ons orderboek voor de komende jaren gevuld te houden.

Het verhaal van CMOSIS is
bijzonder indrukwekkend.
Toch zijn jullie in Vlaanderen
niet echt bekend?

CMOSIS is door de aard van zijn activiteiten beperkt tot een zeer kleine schare
potentiële klanten die over de hele wereld
zitten, maar niet in België. Wij maken custom designed beeldsensoren op basis van de
CMOS-technologie die hun toepassing
vinden in medische beeldvorming, machinevisie, high end digitale camera’s. Een zeer
recent voorbeeld: amper een week geleden lanceerde cameraproducent Leica zijn
nieuwste model op de vakbeurs Photokina.
Dat werkt op basis van een van onze CMOSsensoren. Iedere liefhebber van fotografie
kent Leica, maar weinigen weten dat wij zo’n
cruciaal onderdeel van hun product maken.
Vergelijk het misschien met Intel, dat met
zijn processoren kan beweren dat het computers aandrijft. Maar waar Intel ooit de bekendheid zocht met zijn “Intel inside” logo,
zien wij er geen voordeel in om bij het grote
publiek bekend te worden.

Wat is het geheim van jullie succes?


Crash tests
Het Europese autoveiligheidsinstituut
NCAP maakt voor zijn
crash-testen gebruik
van een highspeed
camera met CMOSIStechnologie die 25.000
beelden per seconde
registreert.

Achter de knowhow van CMOSIS staan vooral gemotiveerde mensen die altijd verder willen gaan. Wij versterken ons voortdurend met de briljantste geesten. Vandaag
zijn we met veertig hier in Antwerpen en dat team stelt
ons in staat om te blijven evolueren. En dat is ook nodig
als we onze positie van wereldleider niet willen kwijtraken. Elke keer dat we voor een of andere toepassing
een sensor ontwikkelen, ontdekken we nieuwe dingen,
nieuwe shortcuts die ons toelaten om betere resultaten
te bereiken en doorbraken te forceren. Dat kan gaan
om het aantal pixels, om het aantal frames per seconde
voor highspeed camera’s, enzovoort. Gemiddeld om de
zes maanden evolueert de CMOS-technologie die wij
als basis gebruiken verder en elke keer moeten wij onze
grenzen mee verleggen. Dat is ons geheim.
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Investeerders
unaniem:
het team van CMOSIS staat bovenaan

Investeerders hoefden niet lang te twijfelen of ze mee zouden stappen in het
verhaal van CMOSIS. De successen van het team met FillFactory spraken
voor zich. “Toch moest CMOSIS zich bewijzen in een markt met ondertussen meer concurrentie. Maar daarin is het bedrijf met glans geslaagd: dit is
een uniek succesverhaal”, klinkt het.
Capital-E Arkiv, één van de partners van ARKimedes-Fonds, stapte in 2007
samen met de oprichters mee in het verhaal van CMOSIS met een investering
van 1 miljoen euro. “We geloofden van in het begin in de capaciteiten van het
team”, zegt Marc Wachsmuth van Capital-E Partners. Ook bij ING, dat investeert via ING Activator Fund (ARKimedes-Fonds) en ING Private Equity, werd
niet lang getwijfeld. “De grote ervaring van het hele team was ook voor ons
doorslaggevend”, zegt directeur Tom Bousmans.
“Voor een investeerder is het uiteraard interessant om in een nieuw project
van succesvolle ondernemers te investeren. Het was wel onze voorwaarde dat
er hard aan de ontwikkeling van eigen patenten zou worden gewerkt”, vult
Wachsmuth aan. Het was al snel duidelijk dat CMOSIS een steile vlucht zou
nemen, met een omzet die jaar na jaar bleef stijgen. “CMOSIS kan klanten
warm maken voor hun producttechnologie zonder dat er al sprake is van een
afgewerkt product. Klanten zijn bereid om vooraf geld op tafel te leggen,
omdat ze geloven dat het uiteindelijke product hoe dan ook top zal zijn. Dat
is uniek in de sector van de micro-elektronica”, zegt Wachsmuth. “Daardoor
blijven de kapitaalbehoeften vrij beperkt. Ook dat is uitzonderlijk in de sector.”
Naast Capital-E Arkiv en ING investeerde ook de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV in CMOSIS. “Onze rol bestaat erin om beloftevolle innovatieve
startups in een vroege fase te ontdekken en mee uit te bouwen met behulp
van risicokapitaal”, zegt Muriel Uytterhaegen. “PMV schakelt daarbij haar eigen netwerk en experten in en biedt ondersteuning bij vervolgfinancieringen
en exits. We denken ook mee over strategische keuzes.” “Onze rol als investeerder is tweeledig”, beaamt ook Tom Bousmans. “Enerzijds biedt ING Activator Fund financiële steun. Maar strategisch advies is minstens even belangrijk. We zijn geen kortetermijninvesteerders.”
Succesverhalen zoals dat van CMOSIS tonen volgens Marc Wachsmuth aan
hoe belangrijk het is om te blijven investeren in start-ups. “De tendens in heel
Europa is dat er geen enkele partij nog wil investeren wanneer er nog geen
concreet product is. Investeringen gebeuren enkel nog in een latere fase, omdat investeerders het technologische risico niet willen nemen. De ARKimedes
regeling heeft er daarentegen voor gezorgd dat in Vlaanderen wel nog heel
wat ambitieuze initiatieven zijn opgestart, ondanks het risico. Zonder ARKimedes had CMOSIS misschien nooit bestaan, en dat zou zonde zijn geweest.”
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U rekent op de capaciteiten van
hoogopgeleide mensen om aan
de top te blijven. Zijn die mensen
in Vlaanderen makkelijk te
vinden?

Daar moet ik tegelijk ja en nee op antwoorden. Ja, omdat Vlaanderen via zijn universiteiten al sinds de jaren zeventig van vorige
eeuw aan de top staat inzake beeldsensorontwikkeling. Het fundamentele onderzoek uit
die tijd vertakt zich vanuit de onderzoekslaboratoria van Gent en Leuven via Imec tot bij
ons vandaag. Aan talenten geen gebrek. De
universiteiten en Imec trekken intussen getalenteerde onderzoekers aan vanuit de hele
wereld en ook in de ons omringende landen
zijn heel wat toponderzoekers die maar al te
graag bij ons willen komen werken. Maar
daar eindigt het goede nieuws helaas. Want
vooral voor wie buitenlandse belastingregimes gewoon is, blijken de Belgische loonlasten een onoverkomelijke hindernis. Een specialist van de TU Delft die bij CMOSIS wil
komen werken, verdient meteen twintig tot
dertig procent minder netto bij een vergelijkbaar brutoloon. Dat aanvaardt zo iemand
eenvoudigweg niet. Dus kan ik de mensen
die ik ken en wil inhuren, vaak niet krijgen.
U pleit dus voor lagere
loonlasten. Maar u bent
wel enthousiast over de
investeringen van de overheid in
fundamenteel onderzoek?

Zonder investeringen in fundamenteel onderzoek zouden bedrijven als CMOSIS niet
zo succesvol zijn of eenvoudigweg niet bestaan. Een pluim voor de beleidsmakers die
verder kijken dan de volgende verkiezingen,
en geld blijven vrijmaken voor investeringen
die misschien pas over twintig jaar tot resultaten zullen leiden. Recent kwam Imec in het
nieuws met een investering van bijna 1 miljard in een onderzoeksfabriek voor chiptechnologie. Niet iedereen ziet daarvan meteen
het nut, maar het hefboomeffect voor de
Vlaamse technologische industrie kan enorm
zijn op lange termijn.


Trajectcontrole
"De eenvoudigste vorm
van traffic analysis
die CMOSIS aankan.
Ook gelaatsherkenning behoort tot de
mogelijkheden – de
chauffeurs zijn dus
gewaarschuwd voor
de toekomst.”

In fundamenteel onderzoek is voldoende
voorzien, zegt u. Hoe zit het met die
andere basisbehoefte van startende en
groeiende bedrijven, kapitaal?

Om te beginnen met het goede nieuws: structuren als
ARKimedes zijn een zegen voor ondernemers met een
goed plan. Zonder ARKimedes was de oprichting van
CMOSIS niet mogelijk. Vergeet niet dat wij in ons bestaan al twee kapitaalrondes achter de rug hebben. Bij de
opstart in 2007 stopte Capital-E Arkiv ons 1 miljoen euro
toe. Daarmee konden we starten. Goed achttien maanden
later hadden we de nodige technologische ontwikkelingen
voltooid (de patenten van FillFactory bleven natuurlijk eigendom van Cypress, nvdr) en waren we, met de patenten
in de hand, klaar om opnieuw naar de markt te trekken
met ons aanbod. In 2009 volgde dan een tweede kapitaalronde om onze verdere groei te financieren. Capital-E
Arkiv tekende bij voor 550.000 euro, aangevuld met
2 miljoen vanwege ING Activator Fund (500.000 euro)
en ING Private Equity (1,5 miljoen euro). Met het extra
geld konden we de hoge kosten voor infrastructuur – onze
clean room in onze gebouwen in Berchem – en verdere
ontwikkelingen dekken, in afwachting van het moment
waarop we volledig self funding zouden zijn.

Vandaag is CMOSIS in zijn domein een
absolute koploper. Kunt u zich nog
verplaatsen in de geest van een start-up
die wel kapitaal nodig heeft en misschien
niet goed weet waar te beginnen?

Startende ondernemingen of entrepreneurs met een
droom kunnen soms moeilijk bij banken terecht. Zeker als het verhaal wat ingewikkelder is of wanneer het
bijvoorbeeld over spitstechnologie gaat, heeft een gemiddelde bank eenvoudigweg niet de juiste mensen om
over zo’n dossier te oordelen. Er zijn in Vlaanderen gelukkig genoeg andere mogelijkheden, onder meer via de
ARKimedesregeling. Maar ik geef toe dat er drempels
zijn, de toegang tot kapitaal is niet voor iedereen evident.
Als ik zelf CMOSIS ooit zou verlaten, is het daarom
mijn ambitie om jonge bedrijven met potentieel te coachen. Want ik wil dat meer ondernemers profiteren van
de echte toegevoegde waarde die risicokapitaalverstrekkers kunnen bieden. Wij vonden via onze financiers toegang tot een volwaardig ecosysteem van mogelijke partners en adviseurs. Sommige durfkapitalisten zijn echte
kenniscentra.
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PORT F O L IO
capital-E ARKIV
Fondsgrootte:
€ 30.100.000

“
Een durfkapitalist

moet de ontwikkelaar
van een idee en
de eerste klant
samenbrengen

”

CMOSIS nv

www.cmosis.be

Ontwikkelt en verkoopt
“high-end” CMOS beeldsensoren voor professionele,
industriële en wetenschappelijke doeleinden.
€ 1.550.000
AsicAhead nv
Commercialiseerde
reconfigureerbare radio
IC-technologie
€ 1.226.608
Carbonics nv
Commercialiseert elektronische vermogenscomponenten gebaseerd op
synthetische diamant als
halfgeleider
€ 150.501
PharmaDiagnostIcs nv

www.pharmadiagnostics.com

Detectie van biofarmacologische parameters
€ 1.999.998
Excico Group nv

www.excico.com

Is actief in laserdiffusietechnologie voor de fabricatie
van chips
€ 3.999.922



Light Blue Optics Ltd

De chiparchitectuur
uit Cadence. “In de
cad-files die wij naar
onze productiefaciliteiten sturen, zit
al onze knowhow
verzameld, goed voor
honderdduizenden
euro’s per maand
aan investeringen in
ontwikkeling. De chiparchitectuur is en blijft
onze eigendom.”

www.lightblueoptics.com

De investeerders zullen het u
graag horen zeggen. Hopen zij
al op een nieuwe exit?

Maar vindt iedereen die kapitaal nodig
heeft, dat uiteindelijk?

Ik ben van mening dat een werkend businessmodel altijd financierbaar is. Hoe je zo’n model herkent? Wat mij
betreft zijn er maar twee regels. Een: eenvoud is succes.
Te veel ideeën zijn te complex, succesvolle ideeën moet
je heel eenvoudig kunnen uitleggen, hoe ingewikkeld de
onderliggende technologie ook is. En twee: potentiële
klanten zijn de ultieme toets. Ga met een idee naar wie
het volgens jou zou moeten kopen en je weet binnen het
half uur of je business leefbaar is of nooit van de grond
zal komen. Een durfkapitalist moet de ontwikkelaar van
een idee en de eerste klant samenbrengen. Ook dat kan
een rol voor ARKimedes zijn. Te velen starten vanuit een

utopische gedachte maar een mogelijke klant is er niet.
Is die er wel, dan kan hij meteen vertellen waarom het
idee niet zal werken. Soms zijn investeerders te snel overtuigd door een powerpoint en de energie van een bezieler
en ontbreekt de marktanalyse. Bij CMOSIS konden wij
zeggen: “die klant wil dit product dat wij zullen maken,
kopen” en dat aantonen. Zo zijn wij gestart.
Misschien zijn er soms doorbraken die niet in dit
schema passen. De iPad, om maar iets te noemen. Maar
een kapitaalverschaffer die daarvoor wil gaan, moet
over zeer veel middelen beschikken. Dat bestaat niet
in Vlaanderen, zelfs niet in Europa. Dan moet je naar
de Verenigde Staten waar niet toevallig de Googles
en Facebooks geboren worden.

U hebt intussen geen verdere
kapitaalsinjecties meer nodig?

Wij zijn al winstgevend sinds 2011. Onze
omzetten en marges zijn de voorbije jaren bijna jaar na jaar verdubbeld: 2 miljoen euro in 2009, 4 in 2010, 8 in 2011.
Dit jaar stevenen we af op 17 à 18 miljoen euro omzet, voor volgend jaar worden
dat er maar liefst 39. Geen tentative forecast maar gegarandeerd, dat zijn deals die
al getekend zijn…

Dat is wat voorbarig. Wij hebben vandaag
niet de intentie om nu al uit te stappen.
Daarvoor amuseren we ons te veel. Ik stel
wel vast dat we op de radar verschenen zijn
van grote bedrijven in de beeldindustrie
die de boot gemist hebben of niet mee geëvolueerd zijn en die nu maar al te graag
hun achterstand willen goedmaken door
technologische kennis in te kopen. Voor
ons, de stichters en het management, is het
uiteraard niet verkeerd te weten dat er ooit
een return komt die groter is dan wat je
aan loon kunt verdienen. Maar wie ons wil
kopen zal flink wat geld op tafel moeten
leggen, dat is wel duidelijk. Daarmee wordt
de kopende partij dan wel meteen een wereldspeler.
• www.cmosis.com

Ontwikkelt technologie
voor laserprojectie
€ 2.097.183
Trinean nv

www.trinean.com

Ontwikkelt instrumenten
voor de life sciences-markt
€ 1.509.018
Silicon Line GmbH

www.silicon-line.com

Maakt chips voor korte
verbindingen in draadloze
toestellen
€ 2.754.500
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De partners
van
ARKimedes-FONDS




ARK-ANGELS FUND nv
www.arkangels.be

ARKAFUND nv
www.sydes.be

ARK-ANGELS FUND is een durfkapitaalfonds dat werd opgericht
op 21 november 2007 en heeft een
fondsgrootte van 6.719.000 euro. De
initiatiefnemer is BAN Vlaanderen
vzw, de vereniging van Vlaamse
business angels. Naast ARKimedesFonds en een vennootschap die werd
opgericht om BAN Vlaanderen vzw
toe te laten een participatie te nemen,
bestaat het aandeelhouderschap uit
een veertigtal individuele business
angels. Deze ARKIV participeert
als co-financieringsfonds in onder
nemingen waarin business angels
van BAN Vlaanderen vzw wensen te
investeren. Het heeft geen specifieke
sectorfocus en focust op het unieke
segment van de “kleinere” kmo-deals
waar er duidelijk nog een financieringsbehoefte heerst.


		

pg. 7
Bieren in revolutionaire verpakking

ARKAFUND is een joint venture
tussen Sydes nv, Belfius Bank nv en
ARKimedes-Fonds. Sydes behoort tot
de Coreliogroep en werd opgericht in
1992 als “private equity”-vennootschap.
ARKAFUND werd opgericht op
11 januari 2006 en heeft een fondsgrootte van 19.999.000 euro. Deze
ARKIV verschaft expansiekapitaal
aan vernieuwende kmo-initiatieven in
Vlaanderen binnen de dienstensector,
met nadruk op media, informatie,
communicatie en telecom.


		

pg. 12
Orde in de marketingchaos



Baekeland Fonds II nv
www.baekelandfonds.be

Baekeland Fonds II is het investeringsfonds van de Associatie Universiteit
Gent, waartoe de Universiteit Gent,
de Hogeschool West-Vlaanderen,
de Arteveldehogeschool en de
Hogeschool Gent behoren. De
overige partners, naast ARKimedesFonds, zijn o.a. KBC Private Equity
en Fortis Private Equity. Deze ARKIV
is opgericht op 29 september 2005.
ARKimedes-Fonds trad op 11 januari
2006 toe tot het kapitaal.
Dit spin-off-fonds heeft een fondsgrootte van 11.100.000 euro en
verschaft zaaikapitaal en start-up
financiering aan spin-off-bedrijven
van onderzoekslaboratoria van de
deelnemende instellingen of aan
startende ondernemingen die ermee
samenwerken. Het beheer wordt
waargenomen door de afdeling
Techtransfer van de UGent
(i.s.m. Fortis Private Equity en
KBC Private Equity).


pg. 28
Verbonden met de wereld via één chip



Big Bang Ventures II Comm. VA
www.bbv.be

In 2000 ging Big Bang Ventures
van start met een kapitaal van
10.000.000 euro. In 2006 werd een
tweede fonds gelanceerd, Big Bang
Ventures II Comm. VA, met als dochterfonds Big Bang Ventures ARKIV.
Inmiddels is de ARKIV op verzoek van
het Europees Investeringsfonds, dat in
2007 toetrad tot het kapitaal, bij fusie
opgeslorpt door zijn moederfonds Big
Bang Ventures II. Het gefuseerde fonds
heeft een grootte van 31.274.284 euro
en reserveert 20.560.000 euro van zijn
middelen voor ARK-investeringen.

Dit fonds focust op early stage
ICT-ondernemingen en voorziet
actieve opvolging voor zijn portfoliobedrijven. Het kan daarbij beroep doen
op verschillende venture partners met
bewezen internationale ervaring in de
ICT-markt.


pg. 23
Digitaal in het geheugen gegrift



Capital-E Arkiv nv
www.capital-e.be

Capital-E is een risicokapitaalfonds
dat focust op micro-elektronica
gerelateerde sectoren en in het
bijzonder op spin-off-bedrijven van
Imec, op de incubatie ervan en op
de eerste kapitaalronde(s). Imec vzw
is het grootste onafhankelijke
onderzoekscentrum in Europa
op het vlak van micro-elektronica
en nanotechnologie.

Op 11 januari 2006 werd Capital-E
opgericht met daaronder een
dochterfonds, Capital-E Arkiv, waarin
ARKimedes-Fonds investeerde. De
moeder-dochterstructuur laat toe
om een oplossing te bieden wanneer
het investeringsbedrag hoger is dan
1.500.000 euro per twaalf maanden.
Het laat tevens toe om via het moederfonds in te spelen op West-Europese
investeringsopportuniteiten die niet
voldoen aan de bepalingen van de
ARKimedesregelgeving. Op 12 februari
2007 had een kapitaalverhoging
plaats van Capital-E, de moedermaatschappij van Capital-E Arkiv. Het
kapitaal van Capital-E werd verhoogd
tot bijna vijftig miljoen euro na de
intrede van enkele nieuwe investeerders, waaronder het Europees
Investeringsfonds (EIF) en ING België.
Overeenkomstig een swap-overeenkomst van 12 februari 2007 heeft
ARKimedes-Fonds op 14 juli 2011
na de investeringsperiode, zijn
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aandelen in Capital-E Arkiv (fondsgrootte: 30,1 miljoen euro) omgeruild
voor aandelen Capital-E (fondsgrootte: 48 miljoen euro) en dat aan
de oorspronkelijke kapitaalinleg. Dat
betekent dat ARKimedes-Fonds
nu participeert in het geconsolideerde
fonds Capital-E. Dat maakt een betere
risicospreiding mogelijk.


		

pg. 38
Wie dit bedrijf koopt, wordt
onmiddellijk een wereldspeler



Fortis Private Equity
Arkimedes nv
www.bnpparisbasfortis.com

Met de oprichting van Fortis Private
Equity Arkimedes bouwde Fortis Private
Equity voort op de ervaringen die het
heeft opgedaan met het actieve beheer
van het “closed-end”-investeringsfonds
Fagus, een joint venture met het
Europees Investeringsfonds (EIF)
ter financiering van innovatieve kmo's.
De ARKIV werd opgericht op
10 januari 2006 met een fondsgrootte
van 10.000.000 euro. Op 18 november
2011 werd de fondsgrootte gereduceerd
tot 7.500.000 euro.
De ARKIV focust op beloftevolle
ondernemingen met een onderbouwd
groeiprofiel en staat open voor alle
sectoren.


pg. 50
Pioniers in virusbestrijding



GIMV ARKIV TECHNOLOGY
FUND nv
www.gimv.be

Op 18 januari 2006 werd Gimv Arkiv
Technology Fund opgericht met een
duur van tien jaar. De mogelijkheid werd
ingebouwd om de looptijd van de ARKIV
tweemaal met één jaar te verlengen.

De ARKIV heeft een toegezegde fondsgrootte van 30.100.000 euro. Bij de
oprichting werd het kapitaal beperkt tot
301.000 euro met integrale volstorting.
Inmiddels werd het kapitaal verhoogd tot
24.381.000 euro. De raad van bestuur van
de ARKIV heeft een notariële machtiging
om te allen tijde over te gaan tot de uitgifte
van nieuwe aandelen, waardoor het kapitaal
van de ARKIV kan worden opgetrokken
tot maximaal 30.100.000 euro. In dat
kader zijn de bestaande aandeelhouders
gehouden om pro rata deel te nemen in
deze kapitaalverhoging. Bijgevolg kan
ARKimedes-Fonds worden verzocht om
haar kapitaalparticipatie te verhogen tot
maximaal 15.000.000 euro. Via de ARKIV
kan Gimv specifieke investeringen in early
stage ICT-ondernemingen doorvoeren in
Vlaanderen.
Op 19 januari 2009 werd beslist om de
naam van de vennootschap te wijzigen in
Gimv Arkiv Technology Fund nv.


pg. 54
Simpelweg de eerste



ING-Activator Fund nv

ING-Activator Fund wil als actieve,
tijdelijke minderheidsaandeelhouder
risicokapitaal verschaffen aan beloftevolle kmo’s uit zowel innovatieve als
traditionele dienstensectoren of aan
industriële sectoren om ze te helpen
hun gefundeerde groeiplannen te
verwezenlijken.
De ARKIV werd op 10 januari 2006
opgericht met een maatschappelijk
kapitaal van 9.999.000 euro. Op 29 mei
2012 werd het maatschappelijk kapitaal
teruggebracht tot 7.999.000 euro.

pg. 62
Hemdenspecialist met opvallend
		trouw cliënteel






KBC ARKIV nv
www.kbcmerchantbanking.com

QAT ARKIV nv
www.qatinvestments.com

KBC ARKIV werd op 9 januari 2006
opgericht met een maatschappelijk
kapitaal van 25.000.000 euro, zowel
voor groeifinancieringen als voor early
stage investeringen.
De ARKIV focust op performante en
veelbelovende kleine tot middelgrote
ondernemingen in uiteenlopende
sectoren.


		

pg. 68
Passie voor cinema,
hart voor ondernemen

QAT II Investments sa richtte op
22 mei 2006 de dochtermaatschappij
QAT ARKIV op. QAT profileert zich als
een typisch actief ondernemersfonds
dat ook dagelijks meewerkt aan de
uitbouw van zijn participaties.
QAT ARKIV focust op early en mid stage
investeringen in innovatieve kmo’s en
op de volgende sectoren: milieu en
hernieuwbare energietechnologieën,
gezondheidszorg, vergrijzing en ICT.


		



KMOFIN nv
www.lrm.be

KMOFIN is de ARKIV waarin
ARKimedes-Fonds samen met LRM
(Limburgse Reconversiemaatschappij)
investeert. Het beheer wordt waargenomen door LRM. Deze ARKIV werd
op 9 januari 2006 opgericht met
een maatschappelijk kapitaal van
25.000.000 euro.
KMOFIN focust op investeringen
in alle sectoren, zowel klassieke
kmo-financiering als investeringen in
de speerpuntsectoren ICT en media,
life sciences en cleantech. De ARKIV
investeert in alle stadia (zaai, opstart,
groei) van bedrijven die direct of
indirect bijdragen tot de economische
ontwikkeling en/of werkgelegeneheid
in de provincie Limburg en de aangrenzende regio’s in Vlaanderen.


pg. 74
Een gps voor de procesindustrie

pg. 80
Klaar om de investeerders
return te bieden



Vesalius Biocapital ARKIV nv
www.vesaliusbiocapital.com

Vesalius Biocapital ARKIV werd
opgericht op 21 december 2007 en
heeft ARKimedes-Fonds en Vesalius
Biocapital sa SICAR als aandeelhouders. Vesalius Biocapital sa SICAR,
een initiatief van Value4Growth en ING,
heeft een fondsgrootte van
75 miljoen euro.
Vesalius Biocapital ARKIV investeert
in early en later stage life sciencebedrijven. De fondsgrootte van
Vesalius Biocapital ARKIV bedraagt
tien miljoen euro.

pg. 89
Trinean ziet het licht
		in microtechnologie
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Pioniers in
Virusbestrijding
Okapi Sciences ontwikkelt als enige

PORT F O L IO

ter wereld antivirale geneesmiddelen
voor dieren

fortis private equity
Fondsgrootte:
€ 7.500.000

Wie herinnert zich de beelden van de laatste
uitbraken van varkenspest en van mond-enklauwzeer in de Benelux en Engeland niet?
Miljoenen, meestal gezonde dieren zijn toen
op de brandstapel geëindigd. Als er ooit nog
zo’n uitbraken komen, zal Okapi Sciences kunnen
helpen om deze snel en efficiënt in te perken.
Onder leiding van CEO Erwin Blomsma en
oprichters Stefaan Wera en professor Johan Neyts
ontwikkelt de onderneming als eerste en enige
ter wereld antivirale geneesmiddelen voor
veterinair gebruik.

Ontwikkelt antivirale
medicijnen voor dieren
€ 749.974

V

olgens de CEO van Okapi Sciences lijdt
het geen twijfel: “Vlaanderen is één van
de allerbeste regio’s ter wereld voor biotechnologie.” Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat de eerste en enige onderneming die binnenkort geneesmiddelen voor de behandeling van virale infecties bij dieren op de markt zal
brengen, van eigen bodem komt. “Professor Johan Neyts
is aan het Rega-instituut van de KU Leuven al meer dan
twintig jaar bezig met de ontwikkeling van antivirale
middelen voor de mens. Samen met onderzoeker Dr.
Stefaan Wera, die mede-oprichter is van het succesvolle ReMynd (zie kaderstuk pg. 53), stichtte hij in 2007

Okapi Sciences nv

www.okapi-sciences.com

MIR nv

www.mireurope.be

Produceert brandwerende
rolluiken
€ 1.497.500
Elytra nv

www.elytra.be

Ontwikkelt sandwich
panelen met stalen
bekleding
€ 500.215
EDA nv

www.de1212.be

Okapi Sciences, om de ervaring en kennis opgedaan in
de humane sector om te zetten in geneesmiddelen voor
de diergeneeskunde. Omdat zij zelf de handen vol hadden met andere activiteiten, hebben ze mij gevraagd om
het bedrijf mee te helpen vormgeven en investeerders te
zoeken”, vertelt Erwin Blomsma.
Hoewel het verhaal aanvankelijk op wenkbrauwgefrons werd onthaald, waren heel wat investeerders uiteindelijk bereid om in te stappen. “Uiteraard moesten we in
het begin vechten tegen een aantal vooroordelen”, zegt
Blomsma. “Zelfs ik keek wat raar op, toen Johan Neyts
en Stefaan Wera hun plan uit de doeken deden. Het idee
leefde dat er weinig geld te rapen valt in diergenees-

kunde. Ik had een achtergrond in de ontwikkeling
van geneesmiddelen voor humane toepassingen
en had daar gigantische bedragen zien passeren.
Bovendien was er geen enkele referentie of precedent: geen enkel ander bedrijf ontwikkelt antivirale
geneesmiddelen voor dieren.” Deze ongewone en
unieke uitgangspositie van Okapi Sciences bleek
uiteindelijk de motor van het succesverhaal. “Al na
enkele weken werd duidelijk dat we de lijnen aan
het uitzetten waren van een unieke onderneming
die zijn gelijke niet kent.”
Geen concurrentie

Okapi Sciences slaagde erin om kandidaat-investeerders snel te overtuigen. “We bespelen dan wel
een veel kleinere markt, maar we zijn de enigen in dit
domein, dus alle mogelijke klanten zijn voor ons.”
Agri Investment Fund van de Boerenbond kwam
als eerste aan boord. “Zij zijn onze belangrijkste in-

vesteerder en hebben een ietwat bijzondere rol. De
Boerenbond investeert vanuit een langetermijnvisie
in bedrijven waarvan de activiteiten de landbouw
of veeteelt ten goede komen. Daarmee wil de
Boerenbond bijdragen tot een snelle inperking van
eventuele toekomstige uitbraken van varkenspest
of mond-en-klauwzeer. ”Ook de rol van PMV en
ARKimedes, die respectievelijk via Vinnof en via
Fortis Private Equity Arkimedes en KBC ARKIV
investeerden, is volgens Blomsma meer dan enkel financiering. “Die instanties zijn essentieel om
belangrijke contacten te leggen. ARKimedes en
PMV hebben een heel uitgebreid netwerk, wat
ons toelaat om andere bedrijven te leren kennen en
misschien wel partners te vinden.”
Een startup in animal health heeft volgens
Erwin Blomsma bovendien aanzienlijk minder
startkapitaal nodig dan een beginnende onderneming in de humane biofarmacie. Okapi Sciences

Verstrekt telefonische
inlichtingen via de nummers
1212, 1313 en 1414
€ 375.000
Fugeia nv

www.fugeia.com

Ontwikkelt voedings
ingrediënten t.b.v. de
voedingsindustrie
€ 608.315
reMYND nv

www.remynd.com

Ontwikkelt geneesmiddelen
tegen de ziekte van
Parkinson en Alzheimer
€ 750.000
PORT F O L IO
FUNDUS II
Postron nv
Produceerde automatiserings- en point-of-sales
producten voor horeca en
detailhandel
€ 1.022.004
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haalde in 2008 in een eerste financieringsronde 8,5 miljoen euro op. “Wij konden met dat kapitaal veel meer realiseren dan een groot farmaceutisch bedrijf. Deze investering laat ons toe nagenoeg het volledige traject af te leggen
voor enkele van onze producten: van het selecteren van de
molecule over het opzetten van productieprocessen, tot
de klinische testen en het voorbereiden van de registratie. Het ontwikkelen van een middel voor toepassing bij
de mens kost gemiddeld ongeveer 200 miljoen euro. Een
geneesmiddel voor gezelschapsdieren ontwikkelen kost
‘maar’ tussen de vijf en de tien miljoen euro. Bedenk daarbij dat we geen concurrenten hebben en je begrijpt dat
we in een heel lucratieve business zitten”, zegt Blomsma.
Binnenkort gaat Okapi Sciences van start met een
tweede investeringsronde. Het bedrijf is de afgelopen vier
jaar immers ambitieuzer geworden.
“We willen de lat hoger leggen. De
afgelopen jaren hebben we aan een
aantal nieuwe producten gewerkt,
die nu in volle ontwikkeling zijn.
Om voluit verder te kunnen gaan is
een tweede ronde nodig.”

Steun uit verschillende hoeken
• Agri Investment Fund (AIF) is het investeringsfonds van de MRBB, de financiële holding van de
Boerenbond. AIF investeert in bedrijven die helpen
bij het verbeteren van de concurrentiekracht van de
land- en tuinbouwsector in Vlaanderen.
• Fortis Private Equity Arkimedes is de ARKIV van
Fortis Private Equity en ARKimedes-Fonds. Dit
fonds focust op beloftevolle ondernemingen met
een onderbouwd groeiprofiel en wordt beheerd
door Fortis Private Equity.
• Gemma Frisius Fonds is het risicokapitaalfonds
van de KU Leuven. Het fonds verstrekt zaai- en
startkapitaal aan spin-offs die kennis en onderzoek, ontwikkeld aan de KU Leuven, willen
commercialiseren.
• KBC ARKIV is de ARKIV van KBC Private Equity en
ARKimedes-Fonds. Dit fonds verstrekt groeikapitaal en advies aan innovatieve en snel groeiende
Vlaamse ondernemingen en wordt beheerd door
KBC Private Equity.
• Spinventure is het durfkapitaalfonds van
de Universiteit van Luik.
• Thuja Capital Healthcare Fund (TCHF) is een
durfkapitaalfonds, gespecialiseerd in de gezondheidszorg. TCHF richt zich op veelbelovende private
start-ups in de Benelux, gespecialiseerd in life
sciences, met een focus op biotechnologie en
medische hulpmiddelen.
• Vinnof (Vlaams Innovatiefonds) is een
dochteronderneming van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Het fonds verstrekt kapitaal in
een vroeg stadium aan innovatieve ondernemingen
en start-ups in Vlaanderen.

“

Enkel dankzij
de inbreng van
durfkapitaal
zullen
we in onze
missie slagen

”

Van katten
tot varkens en siervissen

“Een echte doorbraak verwachten
we in de nabije toekomst met ons
geneesmiddel tegen kattenaids”,
licht Erwin Blomsma toe. Tot nu toe
bestond geen enkel middel om aids
bij katten te genezen. Katten die
ziek worden, wacht veelal een lang
aftakelingsproces gevolgd door de
dood. “Wij zullen die katten nu efficiënt kunnen behandelen. Ons middel is al in een klinische testfase en
dat werd onlangs nog aan het grote
publiek bekend gemaakt. Het is de
bedoeling dat eigenaars van katten
op de hoogte zijn van het feit dat de
werkzaamheid van ons - overigens
heel veilige geneesmiddel - geëvalueerd wordt in klinische studies
en dat hun ziek dier mogelijk kan
deelnemen aan deze studie. Via hun
dierenarts komen deze eigenaars bij
ons terecht. De behandeling blijkt
ondertussen heel doeltreffend te
zijn. Sommige van onze patientjes
waren aanvankelijk zo ziek, dat de
dierenarts voorstelde ze te laten in-

slapen. Met ons product waren die zieke katten er na drie
weken bijna helemaal bovenop.”
Het product moet evenwel nog een lange weg afleggen voor het op de markt kan worden gebracht. “Omdat het om een injecteerbare oplossing gaat, moeten heel
wat complexe studies gebeuren, die vrij duur zullen zijn.”
Daarom wil Okapi Sciences inkomsten genereren uit een
product met een lagere risicofactor, dat sneller gecommercialiseerd kan worden. “We hebben een eerste geneesmiddel bijna klaar: een oogdruppel voor ooginfecties
die veroorzaakt worden door het herpesvirus bij katten.
Dergelijke ooginfecties komen heel vaak voor: dierenartsen zien zo’n zestig gevallen per jaar. Het gaat om een
lokale behandeling met een zeer lage concentratie van de
stof zelf. Hiervoor waren dus geen dure en ingewikkelde
studies nodig”, legt Blomsma uit. Het volledige dossier
voor de oogdruppel zou in de tweede helft van 2013 klaar
zijn.
“Eén van onze andere producten is een diagnostische
kit, vergelijkbaar met een zwangerschapstest, om herpes
bij siervissen zoals koi te detecteren”, vult Erwin Blom-

sma aan. “Het koi herpesvirus is wereldwijd verspreid
en in opmars. Bij infecties sterft vaak tussen de 50 en
100 procent van alle koi in een vijver. Als je de infectie
op tijd kan detecteren, kan je de nodige beschermende
maatregelen nemen. Onze snelle detectiekit is zo goed
als klaar en zal in 2012 voor het eerst verkocht worden.”
Okapi Sciences zou in de toekomst zelfs uitbraken
van varkenspest kunnen inperken. “Ook tegen dit virus
ontwikkelden we een klasse van zeer werkzame bestanddelen”, zegt Erwin Blomsma. “Uit onder andere onze
modelleerstudies blijkt dat die in duur met 80 procent
zou kunnen worden ingekort en dat er 85 procent minder
bedrijven geïnfecteerd geraken.”
Uitzonderlijk parcours

Erwin Blomsma blikt dus met trots terug op de eerste
jaren van Okapi Sciences. “Ik denk dat het uitzonderlijk is wat we nu al bereikt hebben. Met een relatief beperkt budget hebben we al heel wat gerealiseerd in een
nog onbekend terrein. We hebben contacten over de hele
wereld. Bij de uitbraak van mond-en-klauwzeer in Japan
en Korea bijvoorbeeld in 2010 en 2011 (die 3 miljard
dollar kostte), werden wij uitgenodigd door het Japanse
ministerie van Landbouw om met hen te bespreken wat
Okapi zou kunnen doen om de epidemie te bestrijden.
Spijtig genoeg hadden we op dat ogenblik nog geen middel klaar.”
“We hebben de gezonde ambitie om vanaf 2014 elk
jaar met een nieuw product op de markt te komen, uiteraard in samenwerking met distributeurs of in partnerschap met een of meerdere van de grote farmaceutische
bedrijven. Als je ziet dat deze grotere bedrijven in Europa
samen maar drie tot vier innovatieve producten per jaar
lanceren, zal het een grote impact hebben wanneer wij
er jaarlijks één op de markt brengen.” De naambekendheid van Okapi Sciences moet op die manier ook groter
worden. “Wie weet wil een aantal grote farmabedrijven
daarna structureler met ons samenwerken of zit er misschien zelfs een overname in. Maar daarom moeten we de
volgende periode de eerste grote stappen zetten: producten lanceren, registreren en een eerste deal sluiten. Eén
ding is zeker: we zijn pioniers in wat we doen en daar zijn
we trots op”, besluit de CEO.
• www.okapi-sciences.com

hoe onderzoekers groeien tot ondernemers
In 2007 richtten Erwin Blomsma, professor Johan Neyts en
doctor Stefaan Wera Okapi Sciences op. Een portret.
Erwin Blomsma (Chief Executive Officer)
Erwin Blomsma studeerde aan de KU Leuven. Hij is bioingenieur en behaalde een doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen in 1995. Zijn carrière begon in 1996 bij
Janssen Pharmaceutica in de Chemical Process Technology
Group. In 2000 richtte hij mee Crystallics op, een spin-off van
de Universiteit van Leiden, gespecialiseerd in preformulatie. Dat
is het proces waarbij een kandidaat-geneesmiddel wordt gekarakteriseerd om te bepalen in welke doseervorm het zal worden
toegediend. Crystallics ging op in Avantium Technologies in 2001.
Blomsma werd daar benoemd tot Chief Operating Officer (COO)
in 2004. In 2007 werd hij door dr. Stefaan Wera en professor
Johan Neyts gecontacteerd om mee te werken aan hun project.
Iets later werd Okapi Sciences boven de doopvont gehouden.
Johan Neyts (Chief Scientific Officer)
Johan Neyts is professor Virologie aan het Rega Instituut van
de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij behaalde er
zijn doctoraat in 1993. Na een verblijf aan het Lineberger Cancer
Center van de Universiteit van North Carolina (US) keerde hij
terug naar Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling
van nieuwe antivirale middelen voor de behandeling van een voor
de mens levensbedreigende virale infecties (zoals met het hepatitis C-virus en het dengue-virus). Hij zetelt in de redactionele raad
van verschillende internationale wetenschappelijke tijdschriften
en in de raad van bestuur van de Internationale Vereniging
van Antiviraal Onderzoek. Hij doceert medische virologie aan
studenten tandheelkunde en geneeskunde aan de KU Leuven.
Stefaan Wera (Chief Operating Officer)
Stefaan Wera studeerde biologische wetenschappen aan de
KU Leuven. Hij behaalde zijn doctoraat in 1992. Na een postdoctoraal verblijf aan het Laboratorium voor Moleculaire Biologie
aan de Universiteit van Luik, kreeg hij een EMBO-beurs aan het
Friedrich-Miescher Instituut in het Zwitserse Basel. Hij vervolgde
zijn onderzoek aan de afdeling Biochemie en het Laboratorium
voor Moleculaire Celbiologie van de KU Leuven. Begin 2002
richtte hij reMYND op, een bedrijf dat baanbrekend werk leverde
in onderzoek naar onder andere behandelingen tegen de ziekte
van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Stefaan Wera was er
CEO tot 2007. Fortis Private Equity Arkimedes is eveneens investeerder in reMYND.
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Simpelweg
de eerste
NovoPolymers

na vier jaar klaar om de wereld te veroveren
met nieuwe generatie fotovoltaïsche folie
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CEO Johan Declerck
en COO Koen Hasaers
"Wij vullen elkaar
perfect aan."

“Van in het begin hebben we met NovoPolymers ingezet op
vernieuwende technologieën. In de fotovoltaïsche sector moet je
simpelweg de eerste zijn”, klinkt het strijdvaardig op het kantoor
van NovoPolymers in Puurs. Een houding die managers Johan
Declerck en Koen Hasaers geen windeieren heeft gelegd. Vier
jaar na de opstart is NovoPolymers klaar om de markt in Azië
en Amerika te veroveren met een aantal nieuwe inkapselfolies
voor cellen in zonnepanelen.

“

Strategische
partners zoeken
is in onze sector
een noodzaak

P

”

roducenten van zonnepanelen hebben het
nochtans niet gemakkelijk tegenwoordig en hun leveranciers delen in de brokken. “Er is een enorme boom geweest in
de zonnepanelensector maar nu is er een
fall-out bezig”, zegt CEO Johan Declerck. Hoe kan
NovoPolymers dan zo succesvol blijven? “Het komt erop
neer de modules voor zonnepanelen zo efficiënt mogelijk
te bouwen, met zo laag mogelijke kosten en een zo hoog
mogelijk vermogen.” En net daarin heeft NovoPolymers
de afgelopen jaren geïnvesteerd.
Baanbrekend


De waarde van
NovoPolymers
zit ook in zijn
productietechnologie.

“Door in te zetten op innovatie hebben we een aantal
baanbrekende producten ontwikkeld die de zonnecellen
beter doen werken”, zegt Declerck. NovoPolymers ontwikkelt namelijk folies uit polymeren. Die dienen om fotovoltaïsche cellen in te kapselen en te beschermen tegen
bijvoorbeeld hitte en vocht. “We hebben daarbij verder ge-

keken dan de klassieke technologie. Een zestal patenten staat ondertussen op onze naam.
Eén van onze vernieuwende producten is bijvoorbeeld een folie die fluorescerend is. Die
stelt de fotovoltaïsche cellen in zonnepanelen in staat om nog meer elektriciteit te produceren: tot twee of drie procent meer output.” Daarnaast ontwikkelde NovoPolymers
een diffuse witte reflector uit kunststof, die
ervoor zorgt dat het zonlicht volledig weerkaatst wordt. “Het licht wordt in feite een
tweede keer in de cel ‘geduwd’, waardoor
we opnieuw meer vermogen genereren.
Modulebouwers reageren gretig op dat soort
technologieën, want wij bieden hen meer
rendement voor dezelfde prijs.”
Maar vernieuwing is niet de enige troef
van NovoPolymers. Johan Declerck en Koen
Hasaers hebben van bij de start een risicospreidende strategie gevolgd. “Naast onze
nieuwe folies produceren en verkopen wij
ook standaardfolies om cellen te omhullen”,
legt COO Hasaers uit. En om inkomsten te
genereren vanuit een andere hoek, produceert NovoPolymers ook folie in opdracht
van een aantal partners. “De waarde van ons
bedrijf zit niet alleen in productie en innovatie. Onze installaties, de productietechnologie die we in huis hebben, zijn ook troeven
die we kunnen uitspelen. Wij zijn het enige
bedrijf dat de technologie heeft om meerdere
lagen met verschillende functies in één folie
te leggen. Verschillende grote bedrijven, zoals het Franse chemiebedrijf Arkema, werken
daarom met ons samen. Voor hen zijn we
eigenlijk een soort technology facilitator. Strategische partners zoeken, is een noodzaak in
onze sector, net omdat de druk momenteel
zo groot is”, zegt Declerck.
Slimme groei

De passie voor bedrijfsontwikkeling van Johan
Declerck, in combinatie met de operationele
inzichten van Koen Hasaers, lag aan de basis van NovoPolymers (zie kaderstuk pg. 58).
De onderneming werd opgericht in 2008.
“Proviron, een chemiebedrijf dat actief is
in biodiesel, olierecyclage en zo meer, werd
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PORT F O L IO
GIMV ARKIV
TECHNOLOGY FUND
Fondsgrootte:
€ 30.100.000

Twee vernieuwers met ervaring
in farmaceutische industrie

NovoPolymers nv

Johan Declerck en Koen Hasaers leerden elkaar
kennen bij Janssen Pharmaceutica. Declerck, industrieel ingenieur chemie, had al twaalf jaar ervaring in
research & development rond polymeren. “Bij Janssen
Pharmaceutica concentreerde ik mij voornamelijk op
verpakkingssystemen”, zegt hij. Hasaers, bio-ingenieur
van opleiding, stond daar in voor de global supply chain
en de operationele tak. “We leerden elkaar beter kennen
en voelden meteen aan dat we zeer complementair
waren. Bij Janssen Pharmaceutica ontstonden onze
eerste business-ideeën.”

www.novopolymers.com

Productie in Puurs
Het hoofdkwartier van
NovoPolymers zal in België
blijven.


Zonnepanelen
"In Vlaanderen ligt voor
1.000 megawattpiek (of
1 gigawattpiek) aan zonnepanelen op de daken. In één
jaar tijd kunnen wij voor de
helft daarvan aan
folie produceren."

Johan Declerck ging later aan de slag bij Tekni-Plex
Europa, waar hij de medische en farmaceutische filmdivisie opstartte en ontwikkelde. “Ik heb daar in een
zevental jaar tijd wel mooie zaken kunnen realiseren.
Ik hield mij toen ook al bezig met de ontwikkeling van
nieuwe folies, op basis van polymeren: hoog transparant, hoge hittebestendigheid,… Je ziet het verhaal van
NovoPolymers al komen.” Declerck zag bij Tekni-Plex
al de opportuniteiten in de fotovoltaïsche sector en
besloot daarmee zelf iets op te starten. Samen met Koen
Hasaers begon hij te brainstormen, wat resulteerde in
een concreet plan eind 2007. “In 2008 zijn we officieel
van start gegaan met NovoPolymers, de rest van het
verhaal is gekend.”

Ontwikkelt en produceert
innovatieve polymeerfilm
voor zonnecellen
€ 4.400.019
Nomadesk nv

www.nomadesk.com
Commercialiseert
Nomadesk
€ 4.861.417

Gemidis nv
Ontwikkelde beeldschermen en
aanstuurelektronica
€ 1.008.940
Green Peak
Technologies bv

www.greenpeak.com

Ontwikkelt chips voor
draadloze communicatie
€ 3.303.068
Applied
Development nv

onze industriële partner. We konden bij onze
opstart gebruik maken van hun labo’s en faciliteiten om onze eerste producten te ontwikkelen
en te testen”, legt Declerck uit. “Toen al zagen
we trouwens het belang in van de innoverende
productietechnologieën waarmee we nu scoren
op de markt.”
“Het jaar daarop, 2009, was de bedrijfsontwikkelingsfase voor NovoPolymers. Toen
zijn we concreet beginnen werken aan onze
inkapselfolies.” Eind 2009 kreeg NovoPolymers een eerste kapitaalinjectie van 3 miljoen euro via Gimv Arkiv Technology Fund en
Capricorn Cleantech Fund. “Die kapitaalronde was nodig om onze
eerste industriële stappen te kunnen zetten”, zegt Declerck. Vanaf
2010 is de eigenlijke productie begonnen. “We hebben toen een bescheiden eerste omzet van 1,2 miljoen euro gerealiseerd.”
Vorig jaar haalde NovoPolymers al 3 miljoen euro omzet en hebben
Koen Hasaers en Johan Declerck de organisatie van NovoPolymers
verder uitgebouwd. Ze kregen daarbij opnieuw de steun van de bestaande aandeelhouders Gimv en Capricorn, die samen nog eens
4,2 miljoen euro investeerden. “We hebben toen onder andere ingezet
op onderzoek en ontwikkeling. We wilden niet blijven stilstaan bij een
eerste generatie folies. De bedoeling was om te blijven innoveren en
met nieuwe producten op de markt te komen. Dat is intussen aardig
gelukt.”
In de ontwikkeling van NovoPolymers valt het belang van risico
kapitaal nauwelijks te onderschatten, daar zijn de twee ondernemers
het roerend over eens. “De initiële investering was behoorlijk groot.
Durfkapitaal was daarbij absoluut noodzakelijk, want we trokken

www.appdev.be

Ontwikkelt software
offshore
€ 200.648
Clear2Pay nv

www.clear2pay.com

Ontwikkelt softwareapplicaties voor snel en
veilig betalingsverkeer
€ 806.001
OTN Systems nv

meteen de kaart van innovatie, wat betekent dat we niet meteen inkomsten konden garanderen maar toch grote operationele kosten
hadden”, zegt Hasaers. Johan Declerck beaamt. “Het is al vier jaar
crisis, maar we zijn net op de hoogtepunten ervan gefinancierd geraakt. Het zijn woelige tijden, maar toch blijven onze investeerders
ervoor gaan.”
Blik op Azië

Om de productie en verkoop van de nieuwe inkapselfolies verder uit
te bouwen, haalde NovoPolymers in maart van dit jaar nieuw kapitaal
op. “Gimv Arkiv Technology Fund, Capricorn Cleantech Fund en
de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM-SFPI)
schreven in op een kapitaalverhoging van 5,4 miljoen euro in de derde
investeringsronde. Dat stelt ons in staat om te blijven vernieuwen en
tegelijk onze productie en verkoop verder uit te bouwen”, zegt Johan
Declerck.
Maar er is meer. Declerck en Hasaers willen met NovoPolymers
de eerste stappen zetten voor een wereldwijde expansie. Want het was
voor de twee van in het begin al duidelijk: “Als je in onze sector wil

blijven groeien, moet je verder kijken dan België en
zelfs verder kijken dan Europa. Het is niet omdat
onze sector moeilijker tijden doormaakt, dat we
ons ongerust maken.” De focus ligt daarbij op Azië.
“Daarom werd door de aandeelhouders een bijkomend engagement van 2 miljoen euro beloofd, als
we in Azië verder kunnen ontplooien.” De keuze
lag voor de hand. “Daar zitten de meeste module
bouwers. Daarnaast kijken we ook naar Amerika,
het Midden-Oosten en India”, zegt Declerck.
NovoPolymers mikt in eerste instantie op verkoop
in China. “Maar daar speelt de schaalfactor een rol.
Als klein bedrijfje met risicokapitaal kan je dat niet
meer financieren. Daarom zal onze expansie via
joint ventures gebeuren”, vult Koen Hasaers aan.
Het hoofdkwartier van de onderneming blijft
evenwel in België. In ons land heeft NovoPolymers
een productiecapaciteit met een equivalent van 500
megawattpiek. “In Vlaanderen ligt voor 1.000 me-

gawattpiek (of 1 gigawattpiek) aan zonnepanelen
op de daken. In één jaar tijd kunnen wij dus voor
de helft daarvan aan folie produceren”, licht Johan
Declerck toe. “Ter vergelijking: in Europa is er 4 gigawattpiek aan productiecapaciteit. Wij zijn daarin
één van de belangrijkste spelers: naast ons is er misschien nog een drie- of viertal bedrijven die hetzelfde doen.” Een uitbreiding in België naar 1 gigawattpiek sluiten Declerck en Hasaers niet uit. “De
productiecapaciteit kan in eigen land nog evolueren,
maar dat is niet noodzakelijk. De grootste productie
zullen we in de toekomst onderbrengen in onder
andere Azië en Amerika”, zegt Declerck. “Maar de
belangrijkste afdeling zullen we hier in Vlaanderen
houden”, vult Hasaers aan. “Van hieruit zullen we
aan innovatie en ontwikkeling doen. Deze component van het bedrijf zal dan ook niet toegankelijk
zijn voor onze partners in het buitenland.”
• www.novopolymers.com

www.otn.be

Ontwikkelt hard- en
software voor industriële
netwerken
€ 1.500.000
Luma nv
Ontwikkelde en commercialiseerde LUMA, een
crossmediaal end-to-end
platform voor
marketingautomatisering
€ 2.598.797
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De partners
van
ARKimedesfonds II
Door de hefboomwerking
van ARKimedes zullen de acht
nieuw opgerichte ARKIV's ruim
156 miljoen euro durfkapitaal
mobiliseren om innovatieve
starters en snelgroeiende
kmo's te financieren. ARKimedes
besteedt daarbij bijzondere
aandacht aan ondernemingen
uit hoogtechnologische speerpuntsectoren, die de Vlaamse
economie op een duurzame en
innovatieve manier kunnen
transformeren.





ARK Angels Activator
Fund (AAAFund) nv
www.arkangelsactivator.be

Hummingbird ARKIV nv
www.hummingbird-ventures.com

AAAF is een co-investeringsfonds
van BAN Vlaanderen en ING België.
Het verstrekt, samen met Vlaamse
business angels en/of andere co-investeerders, risicokapitaal aan starters
en kmo’s in Vlaanderen. Deze ARKIV
werd op 7 februari 2012 opgericht
met een maatschappelijk kapitaal van
11.740.000 euro, dat op 5 juli 2012 werd
verhoogd tot 14.800.000 euro. De
andere investeerders naast ARKimedesFonds II zijn ING België en 56 business
angels.

Na Big Bang Ventures I en II is
Hummingbird Ventures het derde fonds
dat zich richt op snelgroeiende early stage
ICT-ondernemingen. Op 6 september 2011
werd Hummingbird ARKIV opgericht als
dochter van Hummingbird Ventures met
een fondsgrootte van 20.020.000 euro.
PORT F O L IO
Dacentec NV

www.dacentec.com

Design, build & operate ultra green cloud
datacenters
1.499.999 euro
MarkaVIP NV



Gimv Arkiv Tech Fund II nv
www.gimv.be

Gimv Arkiv Tech Fund II met een
fondsgrootte van 25 miljoen euro
werd op 23 september 2011 opgericht
als dochter van het beursgenoteerde
Gimv. Deze ARKIV focust op starters
en veelbelovende kmo’s in Vlaanderen
die actief zijn op het gebied van ICT en
cleantech.

www.markavip.com

Organiseert online privé-verkopen
exclusief voor leden in het Midden-Oosten
1.500.000 euro



KMOFIN 2 nv
www.lrm.be
www.uhasselt.be/uhvm

KMOFIN 2 werd op 7 september 2011
opgericht in Hasselt met een fondsgrootte van 35.500.000 euro. Deze
ARKIV verstrekt risicokapitaal aan
bedrijven uit uiteenlopende sectoren,
met bijzondere aandacht voor de
technologische speerpuntsectoren
ICT, media, life sciences en cleantech,
en gedurende alle levensstadia (zaai,
opstart, groei). Deze bedrijven dienen
direct of indirect bij te dragen tot
de economische ontwikkeling en/
of werkgelegenheid in de provincie
Limburg en de aangrenzende regio’s
in het Vlaams Gewest. LRM staat in
voor het beheer, in samenwerking
met UHasselt Venture Management
(UHVM) voor wat betreft dealflow uit
de Associatie Universiteit-Hogescholen
Limburg (AUHL).
PORT F O L IO
The Octopus Company NV
Ontwikkelde en commercialiseerde "Book
in a Box"
250.000 euro
TwitSpark Inc.

www.twitspark.com

Ontwikkelt een platform voor professional
customer support via Twitter: "Twitterbased CRM-tool"
196.846 euro
Niceberg Studios NV

www.niceberg.be

Produceert en distribueert 3D/4D ride-,
attractie- en dome films
400.000 euro
Right Brain Interface NV

www.rightbrain.com

Ontwikkelt en commercialiseert het user
interface TV-platform "Bahlu"
500.000 euro





QBIC ARKIV FUND NV
www.qbic.be

www.vectisparticipaties.be

Qbic is een spin-off van UGent, VUB
en UA. Dit fonds verstrekt seed,
start-up en early stage financiering
aan spin-offs in life sciences, natuuren ingenieurswetenschappen. Qbic
Arkiv Fund is op 23 mei 2012 opgericht
als dochter van Qbic Feeder Fund
voor de Vlaamse dealflow. Deze
ARKIV heeft een fondsgrootte van
24.048.000 euro. Het autonome
beheer is toevertrouwd aan
Qbic Venture Partners.

Vectis ARKIV nv

Vectis verstrekt risicokapitaal aan
Vlaamse starters en groeibedrijven
in uiteenlopende sectoren. Vectis
ARKIV met een fondsgrootte van
15 miljoen euro werd op 16 december
2011 opgericht als dochter van Vectis
Participaties II en wordt beheerd door
Vectis Management.
PORT F O L IO
Drukkerij Bulckens
(ZwartOpWit NV)

zwartopwit.com

Is een online drukkerij
1.500.000 euro



Think2Act ARKIV nv

www.think2act.be

Think2Act verstrekt risicokapitaal
aan Vlaamse kmo’s met duidelijk
doorgroeipotentieel en dit uiteen
lopende sectoren. Think2Act
ARKIV met een fondsgrootte van
10.050.000 euro werd op 25 april 2012
opgericht als dochter van Think2Act
Capital en wordt beheerd door
Think2Act Partners.
PORT F O L IO



Vesalius Biocapital II ARKIV nv

www.vesaliusbiocapital.com

Vesalius Biocapital II ARKIV werd
opgericht op 3 augustus 2011 en heeft
ARKimedes-Fonds II en Vesalius
Biocapital II sa SICAR als aandeelhouders. Deze ARKIV investeert in
early stage life sciencesbedrijven. De
fondsgrootte van Vesalius Biocapital
ARKIV bedraagt 15 miljoen euro.

Quinvita Group NV

www.quinvita.com

Ontwikkelt en produceert innovatieve
industriële gewassen
547.500 euro

PORT F O L IO
Amakem NV

www.amakem.com

Ontwikkelt geneesmiddelen op basis van
kinase-inhibitoren
1.000.000 euro
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Hemdenspecialist
met opvallend
trouw cliEnteel
Formen bekleedt een

unieke positie binnen
de markt van herenkleding
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Als we Luc Notredame en Petra Dewilde
vragen naar wat de gespecialiseerde kledingzaken van Formen zo succesvol maakt, luidt het in
koor ‘value for money’. In de 35 Formen-winkels
verkopen ze herenhemden van topkwaliteit en dat
weten hun klanten maar al te goed. “Volgens een
studie van Vlerick zijn onze klanten trouwer dan
het Volvo-cliënteel. Dat wil toch al wat zeggen.”


D

e formule is simpel en al meer dan twaalf
jaar een succes. Degelijke materialen en
een perfecte pasvorm, in een zorgvuldig
uitgekiende collectie die de trends van
het moment weerspiegelt. “Dat ons cliënteel zo trouw blijft, heeft alles te maken met de kwaliteit die we afleveren tegen een betaalbare prijs”, zegt Luc
Notredame.

Thomas Bradley, een nieuw retail-verhaal
Onder de holding Kibo hebben Luc Notredame en Petra
Dewilde de activiteiten van Formen en Modeno gegroepeerd. Onlangs kwam er een derde poot bij: Thomas
Bradley. “Thomas Bradley is een joint venture”, legt Luc
Notredame uit.
“Onze vennoten zijn de producenten van het merk
Thomas Bradley: exclusieve hemden, die uitsluitend
vervaardigd zijn uit Italiaanse dubbel getwijnde stoffen.
De stof is dus iets steviger en heeft nog meer glans.
Bovendien is de collectie iets specialer, met opvallende
kragen, subtiele contrasten en motieven. Die hemden
situeren zich dus in een iets hogere prijsklasse. Wij staan
in voor de retail: de locaties, de winkels en het personeel
zijn onze verantwoordelijkheid”, zegt Notredame.
In Gent en Nieuwpoort werden onlangs de eerste brand
stores geopend, dit najaar opent Thomas Bradley
Oostende op een toplocatie in de Adolphe Buylstraat
zijn deuren. “Thomas Bradley staat als merk volledig los
van Formen. De twee overlappen elkaar dus niet, maar
we merken wel dat de klanten van Formen voor een
bepaalde gelegenheid de stap durven zetten naar de
iets exclusievere hemden van Thomas Bradley.”

Luc Notredame
en Petra Dewilde
Een ondernemerskoppel in hart en
nieren, dat elkaar
leerde kennen bij UCO
Engineering in Gent.

“Maar het is meer dan dat”, vult zijn echtgenote en zakenpartner Petra Dewilde aan.“We hebben twee modellen,
die door de jaren heen onveranderd zijn gebleven: regular
fit en slim fit. Die laatste zit iets strakker. Dus wie zijn
kraagmaat weet, kan gewoon op zicht komen winkelen
zonder de hemden te passen.” Ook het winkelconcept
van Formen speelt daar handig op in. “De hele collectie is
frontaal gepresenteerd, waardoor de klanten meteen alle
modellen kunnen vergelijken. We krijgen trouwens veel
dames over de vloer, die de hemden voor hun man komen
kopen. Als ze de juiste maat weten, zal het hemd gegarandeerd goed zitten.”
Formen focust bewust enkel op hemden en bovenstukken. Voor kostuums en broeken moeten klanten
elders zijn. “We willen de ‘hemdenspecialist’ blijven, zo
kent iedereen ons. Als we ook jassen en broeken zouden
verkopen, worden we een gewone herenwinkel, en daarvan zijn er al meer dan genoeg”, zegt Petra Dewilde.
‘Specialty stores’ over heel Vlaanderen

Het succesverhaal begon met een tiental winkels in en
rond Antwerpen. Ondertussen is Formen met 35 winkels,
waaronder nog steeds de oorspronkelijke 10, verspreid
over heel Vlaanderen, van de kust tot in Limburg: Brugge en Kortrijk, Gent, Antwerpen, maar ook Knokke en
Nieuwpoort: Formen heeft een specialty store in nagenoeg

een complementair ondernemerskoppel

elke Vlaamse shoppingstad. “We hebben ooit een winkel geopend in
Namen, maar dat was geen succes. De markt in Wallonië is anders dan
in Vlaanderen. De mensen daar gaan ofwel voor heel goedkoop, of
voor de dure buitenlandse merken. Bovendien staat een aantal Franse
ketens daar heel sterk. De formule van Formen slaat daar minder aan,
dus Wallonië laten we momenteel even voor wat het is.”
“Locatie is in de verkoop uiteraard belangrijk, maar waar wij heel
veel belang aan hechten en trots op zijn, is ons personeel”, zegt Petra
Dewilde. “Niet alleen ons cliënteel, maar ook onze verkoopsters en
medewerkers zijn trouw. We geven hen dan ook veel vrijheid, op het
hoofdkantoor of in het runnen van ‘hun’ winkel. Dat maakt dat we
kunnen bouwen op een ervaren team; ook de klanten voelen dat.”
De collectie herenhemden en -textiel wordt elk seizoen nauwgezet bepaald. “En daarvoor gaan we zeker niet over één nacht ijs”,
zegt Luc Notredame. “Van de keuzes in de collectie hangt alles af, dus
daar gaan vele beursbezoeken, leverancierscontacten en uitgebreide
vergaderingen met een volledig team aan vooraf. We vragen ook input
van de winkelverantwoordelijken zelf overigens, zij komen dagelijks
in contact met de klanten.” Voor de productie werken Luc Notredame

Luc Notredame werd in 1961 geboren in Sint-Niklaas.
Hij studeerde af als burgerlijk ingenieur elektromechanica in 1984 en studeerde daarna nog bedrijfsbeheer
aan Vlerick. Sinds 1986 was hij aan de slag bij UCO
Engineering in Gent, waar hij zijn vrouw Petra Dewilde
leerde kennen. Van 1986 tot 1988 was hij actief in een
textielproject van de Wereldbank in Tanzania. Van
1989 tot 1994 was hij projectmanager en later division
manager worldwide, verantwoordelijk voor het beheer
van textielprojecten bij UCO.
Petra Dewilde werd in 1966 geboren in Kortrijk en komt
uit een familie van zelfstandigen. Ze studeerde in 1988
af als industrieel ingenieur textiel en volgde nog een
cursus management voor ingenieurs. Bij UCO in Gent
was ze van 1988 tot 1989 product assistant. Van 1989 tot
1991 was ze aan de slag bij de firma Dilitex in Sint-BaafsVijve, als productieverantwoordelijke. Toen dat bedrijf
failliet ging, greep Petra de kans om zelfstandig te
starten met de import van en groothandel in kleding en
accessoires, onder de naam Modeno.
In 1994 vervoegde Luc Notredame zijn vrouw fulltime.
De winkelketen Formen werd in juni 1999 door het
koppel overgenomen. Ze bouwden de zaak in tien jaar
tijd uit van 10 naar 35 winkels. In 2011 startten ze samen
ook het concept voor de Thomas Bradley-winkels op.
Dit jaar focussen ze op de uitbouw van de Formen
webshop.
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PORT F O L IO
ING-ACTIVATOR FUND
Fondsgrootte:
€ 9.999.000
KIBO nv

www.formen.be

Commercialiseert mannenkledij (“Formen”)
€ 700.000
EDA nv

www.de1212.be

Verstrekt telefonische
inlichtingen via de nummers
1212, 1313 en 1414
€ 375.000
Digipack nv

www.digipack.be

Biedt digitale print &
cartonnagetechnieken aan
€ 420.485
CMOSIS nv

www.cmosis.be

Ontwikkelt en verkoopt
“high-end” CMOS beeld
sensoren voor
professionele, industriële en
wetenschappelijke
doeleinden
€ 500.000
Destiny Telecom nv

www.destiny.be

Biedt goedkoop, snel
internet aan op traditionele
koperen kabels
€ 305.692
Country Chef
Belgium nv

www.countrychef.be

Bereidt maaltijden in
het groot
€ 1.061.916
Cercle d’O nv
Leverde luxueuze kleding
voor de zwangere vrouw
€ 391.500
TINC Associates nv
Leverde diensten voor
luchtverkeersleiding en
scheepvaart
€ 409.000
CarsOnTheWeb
(ECADIS nv)

www.carsontheweb.com

Commercialiseert een
online veilingplatform voor
tweedehandswagens
€ 500.080
Lettergen nv

www.lettergen.com

Biedt oplossingen aan in
automatische
documentgeneratie
€ 650.000

en Petra Dewilde samen met leveranciers in
Italië, Turkije en Roemenië. “De klassieke
textiellanden, zeg maar. De productie volledig in België onderbrengen, is onmogelijk:
hier wordt al jaren geen textiel meer geproduceerd. Maar we werken wel samen met een
aantal Belgen die hun textielproductie in het
buitenland hebben opgebouwd.”
Van de accessoires van Modeno …

Het verhaal van Formen is door de jaren
heen organisch gegroeid, waarbij het koppel Notredame-Dewilde elkaar ook als ondernemersteam perfect aanvult. De stap naar
de textielwereld lijkt nochtans niet evident,
want beiden zijn van opleiding ingenieur.
“We leerden elkaar kennen bij het Gentse
Uco waar we allebei als ingenieur werkten.
Daar kregen we voeling met de textielsector”,
zegt Luc Notredame. “Maar alles is eigenlijk
begonnen met een droom van Petra.”
“Ik kom uit een familie van zelfstandigen, dus ondernemen zit mij in het bloed”,
legt Petra Dewilde uit. Tijdens een vakantie in Turkije kochten we een kleine collectie lederen vesten, die we hier in België
aan een aantal modezaken zouden proberen
verkopen.” Een experiment dat meteen aardig lukte: de onderneming Modeno (Mode
Dewilde Notredame) was geboren. De jassen
verkochten goed en al snel werd het gamma
uitgebreid met hemden en pulls, dassen en
accessoires die werden verkocht aan verschillende boetieks in het land.
De zaak bloeide, maar het koppel bleef
op zoek naar meer. “We ondervonden twee
problemen. Ten eerste de schaal: de boetieks
kochten nu eens 24 hemden, dan weer een
aantal jassen, maar daar bleef het bij. We
wilden toch meer uitbreiding. En ten tweede
kregen we vaak te maken met achterstallige
betalingen. We hebben toen contact gehad
met de grootdistributie en dat leek ons veel
interessanter.” Sindsdien levert Modeno
mode-accessoires aan grote winkelketens.
Ondertussen was Luc Notredame nog steeds
aan de slag bij Uco. Als division manager

was hij wereldwijd verantwoordelijk voor het
beheer van textielprojecten. Van aan de zijlijn hielp hij zijn echtgenote met de zaak. In
1994 werden ze volwaardige zakenpartners.
“In 1995 hebben we onze eerste werknemers
aangenomen.”
…tot de hemden van Formen

Maar Luc Notredame en Petra Dewilde bleven nieuwe uitdagingen zoeken. Niet lang
daarna deed zich een nieuwe opportuniteit
voor, die de twee met beide handen vastgrepen. Eén van de klanten van Modeno was
namelijk de Antwerpse modeketen Formen.
“We leverden daar dassen en hadden een vrij
goed contact met de zaakvoerders”, legt Notredame uit. Toen de zaak in 1999 werd overgelaten, nam het koppel snel een beslissing.
“We geloofden in het verhaal van Formen en
zagen van in het begin het groeipotentieel.”
De twee dompelden zich onder in de wereld van stoffen, collecties en pasvormen. “Na
twee jaar consolideren hebben we een nieuwe
winkel in Oostende geopend. Daarna zijn we
elk jaar opnieuw locaties gaan zoeken om
Formen verder uit te bouwen tot de 35 winkels die we nu hebben.” Om die groei te kunnen realiseren, kwam er in 2008 een kapitaalinjectie door ING Activator Fund en KBC
ARKIV. “Mede dankzij dat kapitaal konden
we de onderneming verder uitbouwen. Maar
de investering betekende meer dan dat alleen. De investeerders hebben een uitgebreid
netwerk en kunnen ons met de juiste mensen
in contact brengen om onze dromen voor
het bedrijf te realiseren. Daarnaast vormen
ze ook een uitstekend klankbord”, zegt Luc
Notredame.
Om die dromen waar te maken, krijgt het
koppel ook veel steun uit de sector zelf. “Ook
in de textielsector hebben we de crisis uiteraard gevoeld. Maar er heerst een grote collegialiteit. Wij zijn lid van het Retail Forum
Belgium, met Wouter Torfs als voorzitter.
Onze collega’s zijn duidelijk niet te beroerd
om tips en tricks uit te wisselen. We hebben
daarnaast ook de concrete ervaringsinbreng

van Wouter Torfs, die deel uitmaakt van onze raad van
bestuur. Ook Gino Van Ossel, professor aan de Vlerick
Management School en dé retailspecialist, staat ons al
jaren bij in onze raad van bestuur.”
Ondanks die sectoriële openheid kan het toch nog
beter in ons land, vindt Notredame. “Aan financiële stimulans van overheidswege geen gebrek, als je de juiste
wegen weet te bewandelen. En in onze regio zitten nog
heel wat potentiële ondernemers.” Dat potentieel, gecombineerd met de harde werkers die Vlaanderen telt,
zou onze regio moeten doen bloeien aan de top in Europa. Maar de wettelijke en administratieve structuren
remmen ondernemers vaak af. Daarom deze boodschap:
laat jonge ondernemers wat meer vrijheid om zaken op te
starten en uit te bouwen. Het zal Vlaanderen alleen maar
sterker op de kaart zetten.”

Webshop

Dat er in de toekomst nieuwe Formen-winkels bijkomen,
sluit het koppel niet uit. “We hebben nu winkels op alle
belangrijkste locaties in Vlaanderen en willen Formen op
een organische manier verder doen groeien.” Ondertussen vonden ze echter een nieuwe uitdaging voor Formen.
“We geloven in online verkoop, net door ons concept met
vaste pasvormen. Wie zijn maat kent, zal nu ook online
hemden kunnen kiezen en kopen. De webshop zou in
het najaar van start gaan. We zetten nu hard in op marketing en promotie daarvoor.” Daarnaast blijft ook Modeno
actief als grootdistributeur van accessoires. “We hebben
onder meer Inno, Makro, Veritas, 123 en Aigle in onze
klantenportefeuille”, klinkt het.
• www.formen.be
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Passie
voor
cinema,
hart
voor
ondernemen

H

et is die voorliefde die in 1996 leidde tot de oprichting van Lumière Cinema, nog steeds een
succesvolle art house bioscoop in Brugge en onderdeel van de Lumière groep. “De bioscoop
maakt tegenwoordig maar voor 5% deel uit van onze activiteiten. Maar de emotionele band
met de Brugse cinema blijft heel sterk”, zegt CEO Jan De Clercq. “Bovendien geeft het ons
de kans om rechtstreeks in contact te komen met onze klanten: het bioscooppubliek”, vult
zakenpartner Alexander Vandeputte aan.
Want Lumière is ondertussen uitgegroeid tot veel meer dan een cinema. In 2000 richtten De Clercq en
Vandeputte een nieuwe vennootschap op onder dezelfde naam, voor de productie van de Vlaamse film ‘Meisje’.
Het was meteen een succesvol debuutproject: de film trok in Vlaanderen alleen al 50.000 bezoekers en werd
in tien landen verkocht. “Niet lang daarna deed zich een andere opportuniteit voor”, zegt Vandeputte. “Een
Belgische verdeler van films hield er in 2003 mee op en dat deed ons nadenken over distributie. We vreesden
dat een aantal films niet meer verdeeld zouden worden en begonnen zelf te verdelen.”
Het startschot voor Lumière Publishing was gegeven en bleek al snel een onverhoopt succes, mede dankzij een aantal gelukkige keuzes die Jan De Clercq en Alexander Vandeputte maakten. “De eerste film die we
verdeelden was ‘La Meglio Gioventù’. Een atypische film die in totaal zes uur duurt en in twee delen vertoond
werd. Maar het succes was totaal onverwacht. In plaats van de 50.000 bezoekers die we hadden verwacht, lokte
de film 320.000 toeschouwers. Het businessplan dat we voor drie jaar hadden voorzien, was meteen in één jaar
tijd gerealiseerd.”
Scandinavische kroon

Jan De Clercq en Alexander Vandeputte

bouwen Lumière Publishing uit tot internationaal bekend productie- en distributiehuis
Dat Lumière Publishing in elf jaar tijd is uitgegroeid tot
een toonaangevende distributeur van films en tv-series
in de Benelux, heeft het distributie- en productiehuis te
danken aan de ondernemende geest van Jan De Clercq
en Alexander Vandeputte. “We ademen allebei cinema.
De passie werd ons met de paplepel ingegeven:
we hebben nooit iets anders gedaan.”

KBC ARKIV
Fondsgrootte:
€ 25.000.000

vier afdelingen
Lumière Publishing nv werd in 2000
opgericht. De thuisbasis is Gent, maar
ook in Amsterdam is er een kantoor. De
onderneming is onderverdeeld in vier
afdelingen en draait een omzet van
12 à 13 miljoen euro. Het overgrote deel
daarvan komt van de distributietak.
• Lumière distributie verdeelt sinds
2003 voornamelijk Europese films in
België en Nederland.
• Lumière Home Entertainment is het
servicebedrijf van Lumière Publishing,
dat alle dvd’s op de markt brengt. Het
is niet alleen verdeler van zowat alle
bekendste Scandinavische crimiseries,
maar ook van filmproducties zoals
‘De Helaasheid der Dingen’ en
‘My Queen Karo’.
• Lunanime is sinds 2008 de productietak van Lumière Publishing. Recent
scoorde Lunanime nog internationaal
met de animatiefilm ‘Van de kat geen
kwaad’, die een Oscarnominatie in de
wacht sleepte.
• Lumière Cinema bestaat al sinds 1996
en is met zijn drie zalen nog steeds de
toonaangevende art house bioscoop
in Brugge.

Wat maakte dat Lumière Publishing het aandurfde om ook
Duitse en Scandinavische series te verdelen? “Die hebben vaak
het imago traag en duister te zijn”, zegt Vandeputte. Toch boekte
Lumière ook daarmee succes. “We kochten de Zweedse crimiserie
‘Wallander’ op, niet wetende dat de Belgische en Nederlandse
televisiezenders al hadden besloten om die niet te vertonen. Maar
we sloten een deal met het Nederlandse dagblad De Volkskrant,
dat het jaar daarvoor de boekenreeks van ‘Wallander’ met succes
had verkocht. Ook de serie vloog bijgevolg de deur uit, met de
nodige persaandacht tot gevolg. Waarna de televisiezenders toch
opnieuw interesse toonden.”
De producent van ‘Wallander’ vroeg Lumière om ook mee
te stappen in een nieuwe, nog onbekende reeks, gebaseerd op de
boeken van een zekere Stieg Larsson. “Dat ook de ‘Millennium’reeks uiteindelijk een schot in de roos was, hoeven we niet meer
uit te leggen”, lacht Vandeputte. Het buikgevoel van de twee zakenpartners liet hen andermaal niet in de steek. De reeks bracht
geld in het laatje en legde de basis voor het model dat Lumière
nog altijd toepast om series te verdelen. Scandinavische series zijn
uitgegroeid tot een ware hype en de bekendste verschijnen nagenoeg allemaal via Lumière.
Internationale bekendheid

Ondertussen blijft de Lumière groep ook zelf films produceren. “Die tak hebben we in 2008 ondergebracht in onze afdeling Lunanime”, zegt Jan De Clercq. Als producent kan
Lumière rekenen op internationale faam. De animatiefilm
‘Van de kat geen kwaad’, een productie van Folimage in co-

Lumière
Publishing nv

www.lumiere.be

Commercialiseert en
distribueert filmrechten
€ 750.000
Intek nv
Ontwikkelde en produceerde geavanceerde
elektronische sloten
€ 2.000.000
Tailormade
Transport nv

www.tailormade-transport.com
Levert logistieke en
transportdiensten
€ 297.697
Tailormade
Logistics nv

www.tailormade-logistisc.com
Levert logistieke en
transportdiensten
€ 1.686.878

PharmaNeuroBoost NV

www.pharmaneuroboost.com

Ontwikkelt anti-depressiva
€ 2.300.000
Multi Media
Services nv

www.multimediaservices.be
Is een groothandel van
multimediaproducten
€ 900.365
Elytra nv

www.elytra.be

Ontwikkelt sandwichpanelen met stalen bekleding
€ 500.000
EDA nv

www.de1212.be

Verstrekt telefonische
inlichtingen via de nummers
1212, 1313 en 1414
€ 375.000
Fugeia nv

www.fugea.com

Ontwikkelt voedingsingrediënten t.b.v. de
voedingsindustrie
€ 608.315
Teledesk nv

www.teledesk.be

Biedt een bijstands- en
marketingplatform aan voor
verzekeringsmakelaars
€ 850.000
vervolg op pg.70
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Dilhome nv

www.dilhome.be

Baat een rust- en verzorgingstehuis uit
€ 625.020
Okapi Sciences nv

www.okapi-sciences.com

Ontwikkelt antivirale
medicijnen voor dieren
€ 749.974
Aristo Music nv

www.aristomusic.be

Ontwikkelt nieuwe selectieen distributietechnieken
voor muziek
€ 800.000

productie met onder andere Lunanime, sleepte in
januari nog een Oscarnominatie in de wacht. “Dit soort
internationale erkenning heeft een enorme impact”, zegt
De Clercq. “De onderhandelingen over toekomstige projecten verlopen heel snel en heel positief, als je naam aan
zo’n titel is verbonden.”
De productie- en distributieactiviteiten van Lumière
Publishing versterken elkaar dus onderling. “Andere producenten kennen onze naam via onze filmproducties. Dat
maakt dat we hen ook sneller kunnen overtuigen om met
Lumière als verdeler samen te werken. Omgekeerd heeft
onze goede naam als distributeur zijn invloed op het succes van onze producties.”

LCL Belgium nv

www.lcl.be

Beheert een datacenter
€ 1.500.000
Pirana Group nv

www.piranaconcepts.com
Is een full service
marketing- en
communicatiebureau
€ 500.000

Kapitaalbehoefte

Concrete Systems nv

www.concrete-systems.be

Ontwikkelt, produceert en
commercialiseert aluminium
bekistingsystemen
€ 500.000
KIBO NV

www.formen.be

Commercialiseert mannenkledij ("Formen")
€ 700.000


"De rouille et d'os"
en "Iron Lady", twee
internationale kleppers
die verdeeld worden
via Lumière.


Jan De Clercq en
Alexander Vandeputte
ademen cinema.

De filmindustrie stopt niet aan de landsgrenzen, dus
de twee zaakvoerders van Lumière Publishing trekken
vanuit hun thuisbasis in Gent regelmatig naar het buitenland. “Wekelijks zitten we in Nederland en Frankrijk
voor overleg met producenten en mogelijke klanten. En
daarnaast zijn er de talrijke internationale filmfestivals:
onlangs nog Cannes, maar ook Berlijn, Toronto en Los
Angeles staan elk jaar op het programma”, somt Jan De
Clercq op. “Het is onontbeerlijk om in onze industrie
internationale contacten te leggen en onze naam op de
kaart te zetten.”
Toch zal Lumière Publishing zich als verdeler blijven
focussen op de Benelux. “Als uitgever van films en series
ben je sterk gebonden aan culturele verschillen. Het is
van cruciaal belang om het terrein waar je titels verdeelt
door en door te kennen. Films die het goed doen in de
Benelux, kennen niet altijd hetzelfde succes in Duitsland
of Frankrijk. Daarom blijven we Lumière uitbouwen in
de regio die we het beste kennen: de Benelux”, zegt De
Clercq.
Het succes van titels zoals ‘La Meglio Gioventù’, ‘Millennium’ en ‘Wallander’ legde de groep geen windeieren.
Ook ‘The Iron Lady’, ‘Margin Call’ en ‘De rouille et d’os’
werden recent door Lumière gelanceerd en deden de
kassa rinkelen. “Toch is er een zeer grote behoefte aan
kapitaal”, legt Alexander Vandeputte uit. “Het kost ons
handenvol geld om titels op te kopen, maar we weten
meestal pas drie jaar later wat de return zal zijn.” Durfkapitaal bleek dus op een gegeven moment onontbeerlijk. “Dankzij de visie van onze dossierbeheerder bij KBC
Bank konden we aankloppen bij KBC Arkiv.” De kapitaalinjectie van KBC Arkiv in 2010 bleek een kantelmoment. “Daardoor konden we onze positie verstevigen en
sterk blijven doorgroeien.”
“Maar we danken ons succes zeker ook aan onze medewerkers. Zonder pretentieus te willen klinken, kan ik
garanderen dat de beste mensen uit de sector bij Lumière
werken. Ze werken elk in hun domein met de precisie van
een scherpschutter”, zegt Vandeputte.
Met de eigen productie ‘Offline’, het speelfilmdebuut van de Gentse regisseur-scenarist Peter Monsaert
met een soundtrack van de Belgische rocksensatie Triggerfinger, hoopt Lumière in het najaar nog maar eens de
zalen te doen vollopen. “En ondertussen lopen de onderhandelingen voor nieuwe titels en producties volop.
We zitten nooit stil.”
• www.lumiere.be
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Naam ARKIV

Oprichtingsdatum

Fondsgrootte (2) % ARK-F

Toegezegd bedrag door ARK-F

FVA
ARK-F per
30.06.2012

Focus qua stadium

ARKAFUND nv

11.01.2006

19.999.000

49,99%

9.999.000

7.900.595



ARK-ANGELS FUND nv

21.11.2007

6.719.500

49,96%

3.357.000

1.868.259



Baekeland Fonds II nv

29.09.2005

11.100.000

36,04%

4.000.000

2.645.654

Big Bang Ventures II Comm. VA.

09.03.2006

31.274.284

32,97%

10.284.962

5.399.206

Groeifase

ARKimedesFonds
in cijfers

Middenfase

ARKimedes
magazine

Vroege fase

ARKimedes
magazine

Zaaifase
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Dienstensector met nadruk op media, informatie en communicatie



Alle sectoren



Spin-offs van UG, Arteveldehogeschool, Hogeschool West-Vlaanderen en Hogeschool Gent



ICT



Micro-elektronica, Imec-dossiers



Micro-elektronica, Imec-dossiers

Capital-E ARKIV nv (3)

11.01.2006

30.100.000

0,00%

1.000

Capital-E nv (3)

11.01.2006

48.036.000

31,22%

14.999.000

10.132.482

10.01.2006

7.500.000

49,90%

3.742.500

2.047.148

Gimv Arkiv Technology Fund nv (1)

18.01.2006

30.100.000

49,83%

15.000.000

9.231.581

ING-Activator Fund nv

10.01.2006

9.999.000

49,95%

4.995.000

2.597.110

KBC ARKIV nv

09.01.2006

25.000.000

48,00%

12.000.000

6.262.539

KMOFIN nv (LRM)

09.01.2006

25.000.000

49,00%

12.250.000

8.550.063



QAT ARKIV nv

22.05.2006

16.000.000

49,00%

7.840.000

5.954.113





Milieu, hernieuwbare energietechnologie, gezondheidszorg en vergrijzing, ICT

21.12.2007

10.000.000

49,90%

4.990.000

2.994.000





Life sciences

103.458.462

65.583.498

Fortis Private Equity Arkimedes nv (4)

Vesalius Biocapital ARKIV nv
TOTAAL per 31/03/2012

240.727.784

Nb FUNDUS II werd vanaf 30.06.2008 uit de tabel(len) verwijderd.
(1) De raad van bestuur van Gimv Arkiv Technology Fund nv beschikt over een notariële machtiging om te allen tijde effecten
te creëren en vervolgens over te gaan tot een kapitaalverhoging tot maximaal 30.100.000 euro, waarbij ARKimedes-Fonds
gehouden is zijn kapitaalparticipatie te verhogen tot 15.000.000 euro.
(2) Fondsgrootte volgens toegezegd kapitaal, Capital-E ARKIV nv niet meegeteld gezien impliciet vervat als dochterfonds van
Capital-E nv.
(3)	Op 14.07.2011 heeft ARKimedes-Fonds 14.999 van haar 15.000 aandelen in Capital-E ARKIV nv geswapt voor 14.999 aandelen
van het moederfonds Capital-E nv aan aanschaffingswaarde (overeenkomstig swap-overeenkomst van 12.02.2007). Ten
gevolge van deze transactie bezit ARKimedes-Fonds voortaan 31,22% van Capital-E nv en 0,0033% van Capital-E ARKIV nv.
(4)	Op 18.11.2011 werd het toegezegde kapitaal van Fortis Private Equity Arkimedes nv met 2.500.000 euro verminderd tot
7.500.000 euro.
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Alle sectoren die bijdragen aan de economie in de provincie Limburg
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Een gps voor de procesindustrie
D square levert real-time oplossingen voor lastige beslissingen

Een afvalverbrander energie-efficiënt
laten draaien? Een maximum tonnage
aan metaal produceren per dag?
Met de software van D square heeft elk
bedrijf een zelflerend instrument dat
optimale oplossingen aanreikt voor beheer,
machineonderhoud en foutmeldingen
in de procesindustrie.

“

Een productielijn draait zeven dagen per week
de klok rond. Meerdere ploegen werken in drie
shiften, en hanteren strikte veiligheidsvoorschriften. Dat alles maakt de procesindustrie
moeilijk te beheren en net daarom wordt alle
informatie netjes bijgehouden in een logboek. Alleen,
met die rijke hoeveelheid aan datasets wordt helemaal
niets gedaan”, legt CEO Noël Jans uit. En net uit dat gemis is het hoogtechnologische bedrijf D square ontstaan.
D square, dat staat voor niets anders dan d kwadraat
van ‘dynamisch duo’, een bijnaam die Noël Jans en Bert
Baeck kregen op de werkvloer van chemie- en farmareus
Bayer. In de jaren 2005 tot 2007 werkten beide ingenieurs
bij Bayer MaterialScience, een deelconcern van Bayer, en
het was daar dat het idee voor een dataminingbedrijf voor
de procesindustrie ontsproot. “In de dagelijkse praktijk
merkten we dat amper 5 procent van alle gegevens die
het bedrijf verzamelde, werd aangewend om er iets nuttigs mee te doen. Ook al wordt er in de procesindustrie
sterk geïnvesteerd in informatietechnologie, toch staat
daar nooit een rendement tegenover. Het eindresultaat
is steevast een technische implementatie. Alle extra kennis die zou kunnen opgeleverd worden, blijft dode letter”,
weet Jans. “Met onze ervaring en de gespecialiseerde algoritmes van de KU Leuven, waar we een beroep op kunnen doen dankzij de samenwerking met professor Bart
De Moor, halen we vandaag uit die ruwe data nog heel
wat interessante informatie."

“

Dankzij
onze software
kunnen
operators net
die beslissingen
nemen die
garant staan
voor een beter
resultaat

”

Onnodig alarm slaan

Daarvoor ontwikkelde het bedrijf software die uniek is
op de markt. Waar ligt het geheim? “Onze software is een
‘gps-systeem’ voor operatorenshifts, dat op basis van dingen die het gezien heeft in het verleden real-time advies
geeft voor een optimale werking van de fabriek. Onze
software brengt niet alleen alle ervaringen uit het verleden in rekening, maar kijkt ook naar de vooropgestelde
doelen: van een maximale productie over veiligheid tot
lage energiekosten.”


D square ontwikkelt software om de
procesindustrie te
beheren en beter te
laten draaien.
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Visys nv

Ideaxis nv

City Live nv

KMOFIN
Fondsgrootte:
€ 25.000.000

www.visysglobal.com

Ontwikkelt systemen voor visuele
inspectie en sortering op basis van
lasertechnologie
€ 1.290.001

www.ideaxis.com

www.citylive.be

Zappware nv

Netmedia Europe nv

www.zappware.be

www.netmedia-europe.be

D Square nv

www.dsquare.be

De toepassing van verregaande statistische technieken stelt D square in staat om het procesbeheer, machineonderhoud en de analyse van foutmeldingen te optimaliseren. “Zo zal onze software voorspellen welk moment
het meest geschikt is voor onderhoud van een machine
of wanneer je de temperatuur of de druk van een reactor moet aanpassen om de productie op peil te houden",
aldus Noël Jans. Een sprekend praktijkvoorbeeld vinden
we bij het chemiebedrijf Eval Europe, waar de operatoren
regelmatig geconfronteerd werden met een groot aantal
alarmen op hun beeldscherm – dat ging tot 75 alarmen
per minuut. Door het grote aantal alarmen loopt zo’n bedrijf al gauw het risico om cruciale noodseinen over het
hoofd te zien. Door zijn aanpak was D square in staat
om die meldingen met 90 procent reduceren. “Belangrijk
in onze werking is dat wij de operator niet uitschakelen.
Integendeel, hij of zij neemt nog steeds de eindbeslissing, maar dankzij onze software kunnen operatoren net
die beslissingen nemen die garant staan voor een beter
resultaat.”
Cijfers in mensentaal

Met BASF, Umicore, Lanxess, Fluxys en Borealis heeft
D square al heel wat grote namen in zijn klantenportfolio. “D square werkt evenwel uitsluitend in de procesindustrie, onder meer in de sectoren chemie, petrochemie,
metaal en voeding. En dat is een bewuste keuze”, vertelt
Noël Jans. De ontwikkelde software M-Square IS staat
voor model-based manufacturing information system. “De
toevoeging model based is waarom we uniek zijn. Ten eerste werken wij uitsluitend voor de procesindustrie en leveren we gespecialiseerde domeinkennis aan huis; Bert en
ik komen immers uit die sector. De procesindustrie is dus
voor ons geen nevenactiviteit, wat niet gezegd kan worden van bedrijven zoals Oracle en Siemens. Ten tweede
is datamining een wetenschap die sterk op wiskunde
gebaseerd is en krijg je als eindresultaat reeksen van getallen. Terwijl anderen de interpretatie van deze getallen
overlaten aan de klant, doen wij dat voor hem. We geven
daadwerkelijk advies op maat van die mensen die in de
fabriek werken.”
Niet zonder slag of stoot

“D square is opgestart via een IWT-project (in samenwerking met de KU Leuven) ten belope van 660.000 euro,
waarmee we de tijd kregen om onze technologie op punt
te stellen.”Additioneel was er een kapitaalverhoging van
de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en Gemma

Frisius, goed voor 350.000 euro. De bijkomende kapitaalverhoging zorgde ervoor dat we onze commerciële
vleugels konden openslaan. De start van het bedrijf was
naar eigen zeggen bewogen. “We zijn er in geslaagd om
onze onderneming op de rails te zetten dankzij heel veel
enthousiasme, ambitie en gedrevenheid. Maar dat was
bepaald geen sinecure. In de procesindustrie bespelen
immers hele grote bedrijven het veld, met hele lange
verkoopscycli en dan moet je al gauw vaststellen dat het
niet is omdat je een uniek product hebt, dat je verkoopt”,
aldus Noël Jans. Je moet je product ook economisch kunnen vertalen naar niet-technici en hen overtuigen van het
unieke karakter van je product.” Dat D square zich de
facto een spin-off van de KU Leuven kon noemen, was
een belangrijke troef. “Het creëert geloofwaardigheid bij
risico-investeerders en klanten.”

Ontwikkelt “fabrieks-GPS”-software voor de procesindustrie om
het procesbeheer te optimaliseren
€ 1.000.002
CommArt nv

www.commart.be

Ontwikkelt taalsoftware voor
begeleid zelfstandig leren
€ 24.500

Commerciële spin-off

“Men beschouwt ons al altijd als een heel commerciële
spin-off ”, voegt Jans eraan toe. Bij de opstart realiseerde
D square veel kleine projecten, waarmee het vrijwel onmiddellijk cashflow, een klantennetwerk en een nog grondigere kennis van de procesindustrie realiseerde. “Maar onze
bedoeling was altijd om een softwarehuis zijn. In 2010
was ons prototype ontwikkeld en D square kreeg 1,5 miljoen euro aan vers geld voor de implementatie en com-


De software van
D square geeft
real-time advies voor
een optimale werking
van de fabriek.

Entelec Control Systems nv

www.entelec.be

Maakt een iBMS-platform voor
aansturing van software- en
PLC-systemen voor
infrastructuurcomplexen
€ 849.379

Levert e-mailmarketing, internetdiensten en websites op maat
€ 400.000

Ontwikkelt en commercialiseert
software en diensten voor digitale
televisie en media
€ 992.311

Ontwikkelt software-applicaties
voor PDA’s
€ 488.000

Ontwikkelt reclame op maat via
internet
€ 360.000
vervolg op pg.78

Becona nv

www.becona.be

Ontwerpt, produceert en verhuurt
innovatieve bekistingsystemen
voor de bouwnijverheid
€ 708.340
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Genano Benelux nv

I-Commotion nv

Minerva nv

KMOFIN
Fondsgrootte:
€ 25.000.000
vervolg van pg.77

www.genanobenelux.com

Produceert en commercialiseert
luchtzuiveringsproducten
€ 369.910

www.i-commotion.be

www.minerva-bikes.be

Seps Pharma nv

Apitope International nv

Visiomatics nv

www.sepspharma.com

www.apitope.com

www.visiomatics.be

Produceert en distribueert fietsen
en toebehoren
€ 950.015

Topsportlab nv

Syntegro nv

www.synthegro.be

Ontwikkelt drug deliverysystemen
€ 250.000

Ontwikkelt systemen voor
toegangscontroles en
tijdregistratie
€ 500.000

Leon de Hierro nv
Ontwierp en verkocht snowboards
en toebehoren
€ 250.000

MUbio bv

www.mubio.com

Ontwikkelt mobiele
toegangssystemen
€ 462.350

Harvest Time Bakeries nv
Produceerde “afbak”-broodjes in
industriële bakkerij
€ 1.500.000

Doet onderzoek naar en ontwikkelt
therapeutica en diagnostica voor
auto-immuunziektes en allergieën.
€ 1.250.000
Aristo Music nv

www.aristomusic.be

Ontwikkelt nieuwe selectie- en
distributietechnieken voor muziek
€ 600.000

Ontwikkelt een longkankervaccin
€ 711.324

Produceert appelsorteermachines
€ 250.000
Nascom nv

www.nascom.be

Brengt bedrijfsinformatie efficiënt
online als “front-end builder”
€ 1.493.600

www.topsportlab.com

Meet en verbetert de prestaties
van profvoetballers via een online
toepassing
€ 200.000
Multicomm nv
Ontwikkelde en verkocht home
decoration producten
€ 1.500.004

Promethera nv

Amakem nv

RMONI Wireless

www.promethera.com

www.amakem.com

www.rmoni.com

Ontwikkelt stamceltherapie voor
de behandeling van
leveraandoeningen
€ 250.032

Ontwikkelt geneesmiddelen op
basis van kinase-inhibitoren
€ 500.000

Ontwikkelt hard- en software voor
industriële draadloze netwerken
van sensoren
€ 922.132

Complix nv
Pearlchain.net nv

www.complix.be

www.pearlchain.net

Biedt end-to-end value chain
oplossingen met een generisch
applicatieplatform
€ 1.000.000

Ontwikkelt alpha-body scaffold
technologie voor proteïne
gerelateerde therapeutica
€ 500.000
Arcarios bv

Excico Group nv

www.arcarios.com

www.excico.com

Is actief in laserdiffusietechnologie
voor de fabricatie van chips
€ 499.967

Ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van
beender- en gewrichtsziekten
€ 875.022



“

We zijn erin geslaagd
om onze onderneming
op de rails te zetten
dankzij heel veel
enthousiasme, ambitie
en drive

”

mercialisatie van het prototype”. KMOFIN, de ARKIV
beheerd door de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) investeerde 1 miljoen euro. PMV-Vinnof en
Gemma Frisius legden elk bijkomend 250.000 euro op
tafel. “D square is toen sterk gegroeid: onze omzet verdubbelde en het bedrijf telde niet langer vijf, maar twaalf
werknemers. Maar we waren op een punt gekomen dat
we meer nodig hadden dan financiële steun alleen.”
De ideale partner werd gevonden in de beheerder van
KMOFIN. “Onze samenwerking gaat verder dan de zuivere rapportage: LRM is heel pragmatisch betrokken bij
D square. Zo kan de investeringsmanager op onze meetings aanschuiven, kunnen we raad vragen en een beroep
doen op hun netwerk. Je kunt principieel voor of tegen
die betrokkenheid zijn, maar voor D square werkt dat
perfect.”

D square werkt
uitsluitend in de
procesindustrie,
onder meer in de
petrochemische sector.

Het eerste patent

D square plant binnenkort een nieuwe kapitaalverhoging met zijn bestaande investeerders. De sector kampt
immers met zeer specifieke barrières. “In de proces
industrie worden de budgetten heel strikt gereguleerd en
enkel periodiek herzien. En dat is moordend voor een
bedrijf zoals het onze”, weet Noël Jans. “Het aanbieden
van de software als een service (SaaS-model) biedt hier
raad. Maar deze omschakeling vraag extra investeringen,
niet alleen om een cloud-IT infrastructuur te beheren,
maar tevens om de kosten van het nieuwe businessmodel
initieel op te vangen. Niettegenstaande het SaaSbusinessmodel zijn voordelen heeft voor zowel de klant
als de aanbieder, zorgt het initieel voor een negatief
effect op de cashflow. En om gelijke tred te houden met de
groei van de voorgaande jaren, hebben we slagkrachtige
investeerders nodig. Want groeien, dat doet D square wel
degelijk. Zo hebben we vorige maand ons eerste patent
ingediend, in februari een nieuwe vestiging bij onze
noorderburen opgericht en openen we eind dit jaar ons
eerste filiaal in Duitsland.”
www.dsquare.be
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klaar
om
investeerders
return
te bieden
Meucci Solutions

op minder dan tien jaar naar
de absolute wereldtop in telecomtesting

82

ARKimedes
magazine

ARKimedes
magazine

“Ik heb een technische achtergrond en had al uitgebreide ervaring in de telecomsector, meer bepaald in internationaal telefoonverkeer. Uit ervaring wist ik dat het
voor operatoren niet makkelijk is om het internationale
aspect van hun activiteiten goed in kaart te brengen. Zij
hebben alle operationele aspecten op hun netwerk in eigen land meestal goed onder controle maar op de kwaliteit van hun internationale verbindingen hebben ze zelf
allesbehalve een goed zicht. Daardoor riskeren ze misschien ontevreden klanten of lopen ze inkomsten mis of
erger nog, komen ze te laat te weten dat fraudeurs hun
inkomsten afsnoepen.
Nochtans zijn de inkomsten uit internationale oproepen en roaming zeer belangrijk voor de operatoren. Maar
om die ten volle te benutten moet alles dus perfect functioneren.” Meucci Solutions biedt operatoren drie diensten aan waardoor ze zich kunnen verzekeren van deze
inkomsten en er geen mis lopen.
Fraudedetectie en kwaliteitsmonitoring

H

CEO Peter Brotherton
Meucci wou
een probe in mijn
tuinhuis installeren.

Bij Meucci Solutions geeft een grote kaart aan
de muur weer waar de klanten gevestigd zijn.
Toen CEO Peter Brotherton bij zijn aantreden
in 2011 een blik daarop wierp, was hij verbaasd,
zelfs ietwat verontrust, zo geeft hij grif toe.
“Libië, Afghanistan… Ik herinner me dat mijn
eerste reflex was: hoe zullen we daar ooit onze
centen zien?” Onterecht, zo blijkt, want ook voor
mobiele telecomoperatoren in dergelijke meer
exotische landen zijn de diensten van Meucci
Solutions van onschatbare waarde. Ze betalen
hun facturen dus netjes op tijd.

et stond in de sterren geschreven dat een slimme
ondernemer het gat in de
markt zou ontdekken. Zo
lijkt het altijd, achteraf, als
een bedrijf successen boekt en de wereld verovert. Maar ging het echt allemaal vanzelf ?
Natuurlijk niet, vertelt initiatiefnemer van
het eerste uur Guy Van der Meeren tijdens
ons gesprek. Gelukkig waren daar de believers: friends, fools and family, maar even later
ook de echte investeerders. Zonder het blijk
van vertrouwen van QAT Investments en
QAT ARKIV was het ongetwijfeld anders
gelopen.
Guy Van der Meeren zag het potentieel
voor de business van Meucci toen hij nog
bij Belgacom International Carrier Services
(BICS) werkte. Hij maakte met zijn idee een
goede beurt bij BizIdee, de ideeënwedstrijd
voor entrepreneurs van de Vlaamse Overheid, waar hij tweede werd. Niet veel later,
eind 2003, richtte hij samen met toenmalige
zakenpartner (en nog steeds aandeelhouder)
Conrad Tuytte het bedrijf op.

Of alles inderdaad perfect functioneert, dat onderzoekt
Meucci Solutions. Niet voor één operator maar voor meer
dan honderd, met data van zogenaamde probes (test
opstellingen) in zowat alle landen ter wereld. “Wij testen
wereldwijd voor meer dan honderd verschillende mobiele
operatoren de goede werking van hun internationale
roamingdiensten en hebben daarbij extra aandacht voor
fraudedetectie. Het is ons werk om operatoren te verzekeren dat ze de vergoedingen ontvangen waar ze recht op
hebben voor de diensten die ze verlenen aan hun klanten – al dan niet in samenwerking met andere telecom
operatoren. Een van onze specialiteiten is bijvoorbeeld
simbox-detection.
“Een telecomfraudeur weet bijvoorbeeld dat hij 20
cent betaalt om een internationaal gesprek aan een operator in Congo door te geven en maar 12 cent voor een
oproep op hetzelfde Congolese netwerk. Dus zal hij proberen om het internationale gesprek om te vormen tot
een lokaal gesprek en daarvoor gebruikt hij een zogenaamde simbox. De 8 cent die de telecomfraudeur uitspaart, strijkt hij dan zelf op. Onze technologie is in staat
om te detecteren wie op die manier de boel probeert te
bedriegen”, zegt Van der Meeren.
Een ander voorbeeld maakt duidelijk dat het soort
testen dat Meucci uitvoert eigenlijk heel praktisch van
aard is. “Veronderstel even dat jij mij belt vanuit het buitenland. Maar ik mis jouw telefoontje en jij spreekt geen
boodschap in. Als ik jouw nummer correct kan zien, zal

“

Wij investeerden
zwaar om als eerste
de hele wereld te
omspannen met onze
installaties, maar laten
die investering nu wel
meervoudig renderen

”

ik jou misschien terugbellen… Gevolg: opbrengsten voor
de organisatie die mij mobiele telefoniediensten aanbiedt.
Is jouw nummer daarentegen niet zichtbaar, dan kan ik
niet terugbellen. Geen correct werkende technische diensten betekent dus geen opbrengsten voor de operator.”
Dit brengt ons bij de derde dienst die Meucci Solutions
aanbiedt.
Roaming implementaties

“Meucci Solutions helpt operatoren bij het sneller commercialiseren van hun roaming-akkoorden. De inkomsten uit roaming-gesprekken zijn zeer lucratief voor de
operator, daarom probeert hij zo snel mogelijk met zoveel
mogelijk buitenlandse operatoren roaming-akkoorden af
te sluiten. Deze akkoorden implementeren, blijkt vaak
een zeer complexe, arbeidsintensieve en tijdverslindende
procedure die anderhalf tot twee jaar in beslag kan nemen. Wij nemen het volledige implementatietraject over
van de operator. Dit betekent dat wij in voordurend contact staan met beide partijen, de technische testen coördineren en uitvoeren, feedback geven aan de operatoren en
hen aanduiden hoe hun netwerken op elkaar afgestemd
moeten worden. Wij zorgen ervoor dat de commerciële
lancering van een nieuw roaming-akkoord in minder dan
zes maanden kan gebeuren. Vodacom in Zuid-Afrika
begon een beroep te doen op onze diensten anderhalf
jaar voor de wereldbeker voetbal. Dankzij onze diensten
groeide het aantal actieve roaming-partners zeer snel.
Deze toename was duidelijk zichtbaar in hun omzet”,
aldus Guy Van der Meeren.
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Naam ARKIV

Fondsgrootte

% ARK-F II

Toegezegd bedrag door ARK-F II

07.02.2012

11.740.000

42,59%

5.000.000

Gimv Arkiv Tech Fund II nv

23.09.2011

25.000.000

48,00%

12.000.000

1.500.000

Hummingbird ARKIV nv

06.09.2011

20.020.000

49,95%

10.000.000

2.500.000

KMOFIN2 nv (LRM i.s.m. UHasselt
Venture Management)

07.09.2011

35.500.000

42,25%

15.000.000

1.875.000

QBIC ARKIV Fund nv

23.05.2012

24.048.000

49,90%

12.000.000

1.000.000

Think2Act ARKIV nv

25.04.2012

10.050.000

49,75%

5.000.000

16.12.2011

15.000.000

49,99%

03.08.2011

15.000.000

49,93%

Vectis ARKIV nv
Vesalius Biocapital II ARKIV nv
TOTAAL per 30.06.2012

156.358.000

Groeifase

Late fase

Middenfase

Vroege fase

FVA ARK-F II
per 30.06.2012 Focus qua stadium

Oprichtingsdatum

ARK Angels Activator Fund nv

Opstartfase

ARKimedesFonds II
in cijfers
Zaaifase
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1.250.000







Focus qua sector


Alle sectoren







ICT & cleantech









ICT





















1.250.000





Alle sectoren

7.499.000

1.874.750





Alle sectoren

7.490.000

1.872.500

73.989.000

13.122.250





Life sciences, ICT, media, cleantech,
klassieke sectoren en spin-offs Associatie Universiteit
Hogescholen Limburg
Interuniversitair spin-off fonds UGent, VUB, UA

Life sciences

85

86

ARKimedes
magazine

ARKimedes
magazine

Meer dan techniek

Zo uitgelegd, lijkt een en ander vrij simpel. Maar schijn
bedriegt, want achter de activiteiten van Meucci Solutions gaat een ingenieuze machinerie schuil. De zogenaamde probes, testmachines die het bedrijf in elk
land opgesteld heeft staan, zijn zo gesofisticeerd dat ze
menselijk belgedrag kunnen nabootsen. “Er zit heel wat
intelligentie in onze probes en in ons centraal platform.
Fraudeurs weten meestal zelfs niet dat ze uitgetest worden door ons systeem”, glimlacht Van der Meeren. “Een
mooie evolutie tegenover het prototype dat we ooit
bouwden op de keukentafel om onze eerste investeerders te overtuigen!”
De technische aspecten, de probes en het softwareplatform, zijn
echter niet alleen verantwoordelijk
voor het succes van Meucci Solutions. Even belangrijk, aldus CEO
Peter Brotherton, is het twintigtal
hoogopgeleide customer service engineers die voortdurend in contact
staan met de klanten. De Brit is
duidelijk onder de indruk van de
combinatie van vaardigheden en
motivatie die de (vooral Vlaamse)
medewerkers bezitten. “Het lijkt
niets bijzonders dat een opgeleide
vertaler ook goed is met spreadsheets, maar in mijn land vind je
zulke mensen niet. En de man die

verantwoordelijk is voor onze sales in Rusland, heeft
niet geaarzeld om het Russische volkslied woord voor
woord uit het hoofd te leren, hoewel hij geen Russisch
spreekt!”
Guy Van der Meeren bevestigt: “Onze customer service engineers spelen inderdaad een zeer belangrijke rol
in ons succes. Zij zijn de reden dat we stevig verankerd
zijn in Vlaanderen en er niet aan denken om te delocaliseren.” Want inderdaad, verrassend genoeg voor een
bedrijf met wereldwijde focus, vinden alle activiteiten
plaats vanuit de kantoren van Meucci in de UCO-toren
in Gent. Het is daar dat Van der Meeren en de zijnen

elke dag een massa ruwe testgegevens omzetten naar
praktisch inzetbare adviezen voor hun klanten. “Operatoren willen liever geen gigabytes aan informatie ontvangen die hen nog meer werk zouden bezorgen. Meucci
Solutions speelt daarop in door actionable data aan te
leveren. Ons actief servicemodel combineert analyses
met interpretaties en legt heel concreet en bijna in real
time de vinger op de punten waar het fout loopt. Met de
tips die ze van ons krijgen rond frauduleuze sim-kaarten
kunnen de operatoren praktisch onmiddellijk ingrijpen
als er ergens inkomensverlies dreigt. En dat doen ze
ook. Wat ze aan ons betalen, rendeert onmiddellijk.”

PORT F O L IO
QAT ARKIV
Fondsgrootte:
€ 16.000.000
Meucci Solutions nv

www.meucci-solutions.com

Ontwikkelt tools om het
telefoonverkeer en –gedrag
in kaart te brengen
€ 2.489.000
3P Air Freighters Ltd
Verhuurt vliegtuigen voor
cargo-vluchten van en naar
Zaventem
€ 1.261.446
Bettonville
Integrated Solutions
nv
Ontwikkelde lasermachines
voor de diamantnijverheid
€ 3.200.000
Biofer nv

www.biofer.be

Baat een zelfontworpen
biomassavergistingsinstallatie uit
€ 3.880.000
Cargo Brussels
Airlines nv
Was een
luchtvrachtmaatschappij
€ 1.393.242
Siruna nv
Ontwikkelde en commercialiseerde een
softwareplatform voor
internettoepassingen op
mobiele toestellen
€ 1.000.000
Eyetronics nv/
Eyetronics inc.
Scande objecten in voor
grafisch 3D gebruik
€ 3.241.201

“

Ons laatste boekjaar
toont bijvoorbeeld al
een groei in omzet van
20 à 25 procent,
en onze marge en winst
stijgen netjes mee

”


Guy Van der Meeren,
initiatiefnemer van het
eerste uur, nu bezig
met Meucci de wereld
te omspannen.
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Infernale cyclus


Achter de schermen
van Meucci Solutions
wordt spitstechnologie
gebruikt.

De unieke mix van technologische en menselijke factoren
maakt het aanbod van Meucci Solutions dus bijzonder
moeilijk te weerstaan. Mede onder impuls van de vorige
CEO Conrad Tuytte, heeft de organisatie in de beginjaren heel hard gewerkt om haar innovatieve aanpak
meteen wereldwijd uit te rollen en zo een geloofwaardige
dienstverlening te creëren. Dat resulteerde in een voorsprong die vandaag voor andere spelers nog zeer moeilijk
in te halen is. Van der Meeren: “Onze klanten genieten
van een mooi schaalvoordeel. Wij investeerden zwaar
om als eerste de hele wereld te omspannen met onze installaties, maar laten die investering nu wel meervoudig
renderen. Met één installatie per land werken we immers
voor 100 operatoren tegelijkertijd. Dat resulteert in een
goed aanbod tegen een goede prijs en creëert voor onze
uitdagers een hoge instapdrempel.”
Maar hoe succesvol het idee achteraf ook gebleken
is, de uitdaging was in de begindagen niet gering en niet
iedereen was ervan overtuigd dat het verhaal een succes zou worden, blikt de entrepreneur terug. “Conrad en ik kregen
meteen te maken met de infernale
cyclus die elke start-up door moet.
Je hebt geld nodig, dus wil je geldschieters overtuigen. Maar daarvoor
heb je klanten nodig en om klanten
te overtuigen heb je een prototype
nodig en om een prototype te bouwen heb je geld nodig. Friends, fools
and family zorgden ervoor dat we in
2003 en 2004 operationeel werden.
Al gauw werd het ons duidelijk dat
een brede geografische aanwezigheid essentieel zou zijn en daarvoor hadden we begin 2005 nieuwe
fondsen nodig. Gelukkig sprong
IWT ons bij, samen met het Participatiefonds. En eind 2005 kwam
een grote sprong: een investering
van 1,8 miljoen euro vanwege QAT
Investments, in 2008 gevolgd door
een nieuwe investering van ongeveer
2 miljoen euro vanwege QAT, dit keer
via QAT ARKIV onder de ARKimedesregeling. Alle investeringen
samen brengen het kapitaal vandaag
in de buurt van 4 miljoen euro.”
Peter Brotherton legt uit dat de
investeringen tijd nodig hadden om
hun volle rendementspotentieel waar
te maken. Meucci Solutions vertoont
een vrij normale groeicurve voor een

bedrijf dat een markt heeft ontwikkeld als pionier, met
groeispurten, afgewisseld met vlakkere periodes van consolidatie. “In de periode 2006-2007 groeiden we hard. In
2008 kwam de financiële crisis, gevolgd door een relatief
vlakke curve in 2009 tot 2010. Het is ook logisch dat we
niet vanaf dag één winstgevend konden zijn. Eerst moesten
alle ontwikkelingen gebeuren, de technische installaties, de
mensen bijeenbrengen, de commerciële roll-out…” En hij
vertelt nog een anekdote in dat verband. “In de begindagen
had ik geen rol in Meucci, maar ik kende het bedrijf. Ik
herinner me dat ik zelf een telefoontje kreeg met de vraag
om een probe in mijn tuinhuis te installeren om voor bereik
in Engeland te zorgen.” Van der Meeren reageert: “Die heroïsche begindagen liggen intussen ver achter ons. Nu zijn
we sterk gefocust op het rendement dat we met onze assets
kunnen genereren en ontwikkelen we steeds meer diensten
bovenop onze bestaande infrastructuur. De komst van Peter,
met zijn financiële achtergrond, moet je in datzelfde kader
zien.” “Ons laatste boekjaar toont bijvoorbeeld al een groei
in omzet van 20 à 25 procent en onze marge en winst stijgen netjes mee. Noteer gerust voor onze investeerders dat
we klaar zijn om hen return te bieden”, zegt Brotherton niet
zonder trots.
Een akte van vertrouwen

Heeft de ARKimedesregeling Meucci Solutions echt vooruitgeholpen? Beiden knikken overtuigd, halen vergelijkingen aan met het buitenland. “We kennen de situatie vrij
goed in het buitenland. Zelfs vergeleken met het Verenigd
Koninkrijk, maar evengoed met een land als Singapore, krijgen ondernemingen hier heel wat hulp.” En op het ogenblik
dat banken of andere meer voorzichtige investeerders de
boot nog afhouden, zijn er in Vlaanderen – dankzij regelingen als ARKimedes – genoeg early stage investeerders zoals
QAT, die een sprong in het onbekende durven wagen.”
Wanneer we hem vragen naar andere factoren die potentiële initiatiefnemers kunnen stimuleren, sluipt er wat
twijfel in de stem van Guy Van der Meeren. “Life is too
good here", zegt hij. "Ikzelf liet een goedbetaalde job bij
Belgacom staan, met niets van zekerheid en ingebouwde
veiligheid voor als ik bijvoorbeeld ziek zou worden, om aan
Meucci te beginnen. Ik leek wel gek, zeker toen ik een jaar
zonder inkomen werkte en er intussen een derde kind geboren werd in mijn gezin. Daarom vooral vrees ik dat de
meeste potentiële ondernemers bezwijken voor zekerheid
en er nooit aan beginnen. Jammer!”
“Nochtans is het klimaat voor durfondernemingen
goed in België”, reageert Brotherton. De kwaliteit van
de werknemers die hier beschikbaar zijn én de beschikbaarheid van early stage investeringen via schema’s als
ARKimedes vormen voor hem duidelijk reden genoeg om
Vlaanderen te verkiezen boven andere regio’s.
• www.meucci-solutions.com

Trinean
ziet het licht
in microtechnologie

Gentse spin-off legt het potentieel van een speldenprik bloed bloot
Bij het Gentse bedrijf Trinean maken ze de Lamborghinis
onder de lichtmeetinstrumenten. Ze zijn sneller, preciezer, krachtiger
dan alle andere. De toestellen laten een zeer klein straaltje licht schijnen
door een vloeistofdruppeltje van een halve millimeter breed en
meten het lichtspectrum aan de andere kant. Op basis van de vorm en
kleur van het licht kan de software vervolgens zeggen of er bijvoorbeeld
DNA of eiwit in de oplossing zit, hoeveel, en wat de kwaliteit ervan is.
“We benaderen hiermee de grenzen van wat meetbaar en mogelijk is”,
vertelt CEO Philippe Stas.
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N
“

Durfkapitaal is
het levensbloed
van innovatie in
de biotech

”

aast CEO Philippe Stas zit uittredend CEO Marc
Zabeau, die van bij het begin aan de wieg van Trinean
stond. “In 2006 beoordeelde ik als jurylid voor IWT
het project van drie jonge fotonica-ingenieurs. Ik
was meteen geïntrigeerd. Het was een echte garage
spin-off, met drie ingenieurs die iets in elkaar hadden geknutseld en
geld nodig hadden om er verder aan te sleutelen. De naam Trinean
verwijst als afleiding van ‘three-nine’ naar
het huisnummer 39 van toen, waar ze
samenkwamen.”
In 2007 investeerden Baekeland
Fonds II en Capital-E Arkiv een eerste
keer naast onder andere Fidimec (Imec).
Marc Zabeau trad destijds op als adviseur over de technologie van Trinean.
“Natuurlijk heb ik toen positief geadviseerd: hun combinatie van lichtanalyse
en micro-elektronica was namelijk erg
veelbelovend.” In 2008 volgde een nieuwe
kapitaalinjectie, die hen toeliet het prototype naar een eerste verkoopbaar product
te vertalen. Trinean kreeg daarvoor de
steun van een derde ARKIV, Vesalius
Biocapital ARKIV naast Capital-E en
Baekeland Fonds II, die niet alleen
3,5 miljoen euro bijeenbrachten, maar
tevens een multidisciplinair aandeelhouderschap vormden van hoogtechnologische investeerders met zowel expertise in
biotech als in semicon, niet toevallig de
twee domeinen die convergeerden in de
technologie van Trinean.
Na de succesvolle investeringsronde
ging het bedrijf op zoek naar een CEO,
en opnieuw bracht Zabeau het antwoord:
“Er was een heel goede COO, dus hebben we een deal gesloten dat ik hem zou
bijstaan voor de strategische definitie
van de onderneming. In het begin was
dat één dag per week, maar al snel werd
dat meer. Op de duur was dat voor mij
niet langer combineerbaar met mijn andere activiteiten. Geheel toevallig kreeg
ik toen een telefoontje van Philippe.”

Philippe Stas vult Zabeau aan: “Ik zit zelf al meer dan
vijftien jaar in de sector. Marc en ik hadden eerder al
samengewerkt bij PerkinElmer eind jaren negentig.
Daarna was ik CEO bij Algonomics, een spin-off van KU
Leuven. Na de verkoop van dat bedrijf aan het Zwitserse
Lonza in 2009 gaf ik mezelf twee jaar om te kijken wat
die onderneming te bieden had. In november 2011 waren die twee jaar om en belde ik naar Marc om te horen
met welke interessante projecten hij bezig was.” “Trinean
was intussen een bedrijf met twintig personen in dienst
en een omzet van 1,6 miljoen euro. Eind 2011 waren er
al meer dan honderd toestellen verkocht”, glimlacht Zabeau. “Het was een ongelooflijk toeval dat Philippe net
belde. Hij is de perfecte CEO voor dit jonge, ambitieuze
bedrijf.”


Philippe Stas
"In life sciences
is globalisering
een must."


"Vandaag kan ons
toestel 96 stalen van
twee microliter bloed
tegelijk analyseren."

Een uitgekiende portefuille

Wanneer we aan Zabeau en Stas vragen wat er nu precies
zo uniek is aan het toestel, moeten ze beiden lachen.
Zabeau neemt het voortouw: “Tot in de jaren negentig
werd bloed afgenomen met een grote spuit en buizen
en hing je daar een half uur aan. Vandaag gebruiken
ziekenhuizen een kleine injectienaald om een milliliter bloed af te nemen. Uit dat staal moet vervolgens
DNA gehaald worden, waar soms wel veertig testen op
worden uitgevoerd. Daar blijft niets meer van over! In
de hele moleculaire biologie en diagnostiek merken we
een schaalvergroting in termen van het aantal testen en
dus een schaalverkleining in termen van volumes waarop
de testen gedaan worden. Daardoor verschuift alles naar
microschaaltesten en dat is precies waar ons toestel
uitzonderlijk in is. Vroeger werd onderzoek gedaan op
een milliliter materiaal in een glazen buisje. Vandaag
kan ons toestel zesennegentig stalen van twee microliter tegelijk analyseren. Twee microliter is ongeveer de
hoeveelheid bloed van een lichte speldenprik.”
Philippe Stas haalt er wat afbeeldingen bij en vervolgt begeesterd: “Ons belangrijkste product is het lichtmeetapparaat zelf, de DropSense96™. Dat toestel kost
ongeveer 35.000 euro en doet de specifieke uitlezing van
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PORT F O L IO
VESALIUS
BIOCAPITAL ARKIV
Fondsgrootte:
€ 10.000.000
Trinean nv

www.trinean.com
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Apitope
International nv

Promethera nv

Complix nv

Bienca nv

www.apitope.com

www.promethera.com

Ontwikkelt stamceltherapie
voor de behandeling van
leveraandoeningen
€ 302.278

www.complix.be

www.bienca.com

Doet onderzoek naar en
ontwikkelt therapeutica en
diagnostica voor autoimmuunziektes en allergieën.
€ 1.250.000

Ontwikkelt alpha-body
scaffold technologie voor
proteïne gerelateerde
therapeutica
€ 500.000

Produceert en verkoopt
natuurlijke enzymes om
werking van microbes in
voeding te vertragen
€ 198.336

Ontwikkelt instrumenten
voor de life sciences- markt
€ 1.456.011

materiaal. Daarnaast produceren wij de wegwerpdruppelplaatjes voor de stalen en de software voor de eigenlijke
analyses. Op zo één plaatje kunnen zesennegentig stalen
tegelijk getest worden, in acht rijen van twaalf, wat een
standaardformaat is voor dit soort onderzoek. Vandaar
ook de ‘96’ in de naam!”
“Onze druppelplaatjes zijn voorzien van ragfijne
kanaaltjes, die het staal naar binnen
zuigen. Een staal van zo’n minuscuul
formaat zou normaal gezien zeer snel
verdampen, maar met onze plaatjes
Geen biotechnologie
kan daardoor tot twee uur gewacht
zonder durfkapitaal
worden. Vervolgens gaan de stalen
Durfkapitaal is voor innovatieve biotechhet toestel in, dat de vloeistof in de
nologiebedrijven absoluut essentieel. Het
ontwikkeltraject van toestellen en toepaszesennegentig meetvensters zuigt.
singen is enorm kapitaalintensief. Voor
Daar wordt licht doorgestuurd, over
Trinean lagen de ontwikkelingskosten rond
de vijf miljoen euro. Marc Zabeau bevestigt
een lengte van 0,1 tot 0,7 millimeter.
de nood aan enorm veel opstartgeld: “Het
Het frezen van die plaatjes gebeurt
ontwikkelen van de plaatjes alleen heeft
ons anderhalf miljoen gekost. Die waren
tot een duizendste van een millimetechnisch een nachtmerrie om te maken,
ter nauwkeurig. Als je er licht door
maar de eigenschappen zijn dan ook uniek
in de wereld.” Na de ontwikkeling is er ook
laat vallen, mag er namelijk niets genog groeifinanciering nodig om het product
bogen zijn. De eisen voor die plaatjes
van de early adopters naar de echte markt te
brengen. “Uiteindelijk spreek je daardoor al
zijn werkelijk gigantisch.”
snel over tien miljoen euro om een research“Tot slot bieden we nog een groot
bedrijf tot maturiteit te brengen.” Trinean kon
gelukkig zowel voor opstartkapitaal als voor
pakket automatiseringssoftware aan
haar groeifinanciering rekenen op de steun
omdat onze toestellen voor het mevan ARKimedes-Fonds, in eerste instantie via
het Gentse spin-off-fonds Baekeland-Fonds II
rendeel in volautomatische omgeen Capital-E Arkiv, vervolgens uitgebreid met
vingen worden gebruikt. Een diagVesalius Biocapital Arkiv.
nostisch of klinisch laboratorium
Marc Zabeau en CEO Philippe Stas zijn het
vandaag heeft namelijk maar één of
er allebei over eens dat enkel durfkapitaal
voor biotechnologie de oplossing is: “Ten
twee laboranten meer, maar wel een
eerste is er zelfs met de meest intereshele batterij aan hightech toestellen.
sante technologie het reële risico dat het
product niet aanslaat. Een uitstekend idee
Daarbij brengt een pipetteerrobot
kan twee jaar te vroeg of te laat komen,
een staal vooraan in de keten in, dat
en dan heb je niks. Het verschil tussen
succes en falen is bij ons een heel dun
dan automatisch van analyse naar
lijntje. Bovendien is de tijd tussen opstart,
analyse gaat. Ons toestel is dan wel
ontwikkeling en eerste verkoop veel te
lang voor een klassieke banklening en
een flinke investering, maar in een
business angels hebben gewoonweg te
dergelijke geautomatiseerde omgeweinig middelen om zoiets van de grond
te krijgen. Durfkapitaal is echt het levensving verdien je die vrij snel terug.”
bloed van biotech-innovatie”, aldus een
dankbare Marc Zabeau.

Silicon Valley om de hoek

“We hebben een heel welbepaalde productportefeuille,
en daar willen we ons rendement uithalen”, vult Zabeau
aan. “De eerste jaren lag de focus op de DNA- en de
sequentiemarkt, waarbij we mikten op de zogenaamde
high-throughput markt. Dat zijn klanten die zeer grote
volumes van honderdduizend stalen of meer per jaar
verwerken in een automatische omgeving, waar ons
product het meeste toegevoegde waarde biedt. Onze
grootste klant is momenteel een bloedbank, die een paar
miljoen stalen per jaar verbruikt.”
“Bloedbanken en weefselbanken maken een derde
van de markt uit; elk land investeert daarin. Binnenkort
heeft waarschijnlijk iedereen zijn genoom op een soort
identiteitskaart staan. Er gebeuren dus enorm veel analyses op evenveel stalen”, vervolgt Stas. “Nu breiden we
ook uit naar de markt van de eiwitten, biomatter en de
productie van geneesmiddelen. Dat is vaak de markt van
de service providers: bedrijven die grote volumes analyses en onderzoek leveren aan farma- en biotechbedrijven.
Wereldwijd zit daar veel groeipotentieel in.”
De ambities bij Trinean liggen hoog, maar dat moet
ook wel, vertelt Philippe Stas. “Onze concurrenten zitten
niet om de de hoek, maar in Silicon Valley. In de levenswetenschappen is globalisering een absolute must: succesvol zijn, betekent tegelijk succesvol zijn in Amerika en
in Europa, want de hele wereld is je markt.” Zabeau knikt
en valt in: “We zijn in jaar 1 meteen al wereldwijd het
toestel gaan verkopen. Er zijn altijd mensen die geïnteresseerd zijn in het nieuwste van het nieuwste. Die moet
je dus in het begin opzoeken. Nu hebben we één distributeur in Noord Amerika en vijftien kleinere distributeurs
voor de rest van de wereld. We willen de wereldwijde
sleutelspeler op de high-throughput markt blijven.”
Dertig jaar consistent beleid in Vlaanderen

Trinean is dus een wereldspeler, maar toch gebeurt zoveel
mogelijk in eigen huis. De assemblage, het kalibreren, de
kwaliteitscontrole, de afwerking van de stalenplaatjes, de
softwareontwikkeling en de verzending vinden allemaal

“

Onze concurrenten
zitten niet om de hoek,
maar in Silicon Valley

”

plaats in Gentbrugge. Dat is een bewuste keuze, vertelt
Marc Zabeau: “Ik zeg altijd dat ik jobs probeer te creëren
voor mijn kinderen en hun vrienden. Dat is wat we
moeten doen, willen we hier binnen tien, twintig jaar
nog steeds goed bezig zijn. Het kan natuurlijk zijn dat je
bepaalde onderdelen of componenten elders moet laten
maken – er zijn bijvoorbeeld maar een paar bedrijven ter
wereld die metaal kunnen frezen op de schaal en met
de precisie die wij nodig hebben – maar het onderzoek
en de productontwikkeling moet je als kern in je bedrijf
houden. Onze expertise is het ontwikkelen van nieuwe
toestellen, nieuwe software, nieuwe toepassingen. Trinean
is een jong, technologisch gedreven groeibedrijf dat
continu contact houdt met zijn klanten en hun specifieke
noden. Als zij vragen naar meer mogelijkheden, kunnen
we daar het bedrijf verder mee uitbouwen.”

Vlaanderen staat binnen Europa mee aan de top
van de biotechnologie. Biotech is met meer dan honderdtwintig bedrijven een zware, belangrijke cluster
voor Vlaanderen geworden, die kan concurreren met
Cambridge of Kopenhagen. Volgens Zabeau is dat grotendeels te danken aan de consistentie van het beleid
sinds de jaren tachtig, toen gestart werd met Flanders
Technology International in het kader van de Derde Industriële Revolutie Vlaanderen (de DIRV-actie). “Microelektronica, biotechnologie en nieuwe materialen zijn
toen als speerpuntdomeinen geïdentificeerd. Vooral voor
die eerste twee domeinen hadden we in Vlaanderen toen
zeer goede onderzoekers, die een draagvlak hebben gecreëerd voor wetenschap en technologische ontwikkeling.
Imec en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)
zijn slechts twee voorbeelden van wat daar is uitgevloeid.
In andere plaatsen, zoals in München, Nederland en Canada, is ook wel zwaar geïnvesteerd in biotechnologie,
maar daar ontbrak vaak de consistentie op lange termijn.
Wanneer de staatssteun dan na een tijd wegviel, deemsterde de hele cluster weg. In Vlaanderen zijn er daarentegen al tientallen jaren zeer duidelijke incentives om
niet alleen aan onderzoek te doen, maar ook om spin-offs
op te zetten om dat onderzoek te vertalen in concrete
toepassingen en commercialisering. We kunnen vertrouwen op een kader op lange termijn: de hele sector is het
resultaat van dertig jaar consistent beleid.”
Philippe Stas ziet Vlaanderen ook voor de toekomst
nog volop innoveren: “We zijn nog lang niet aan het einde van onze technologische ontwikkeling. De combinatie
van micro-elektronica, software en nieuwe materialen
zorgt momenteel voor tal van nieuwe mogelijkheden in
de zorgsector. Voor ons domein, waar micro-elektronica en lichtanalyse gecombineerd worden, hebben we in
Vlaanderen bovendien wereldexpertise. Met daarbovenop zeer sterke ziekenhuizen en een belangrijke chemische
sector om die ontwikkelingen te ondersteunen, zien wij
nog een enorm potentieel om nieuwe producten en oplossingen te ontwikkelen.”
• www.trinean.com
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PRAKTISCHE
INFO

Contacteer de ARKIV's
van ARKimedes-Fonds II


ARK Angels Activator Fund 		
(AAAFund) nv

www.arkangelsactivator.be

Hendrik van Veldekesingel 150/7, 3500 Hasselt
T 011 87 09 10

voor (kandidaat-)ondernemers
op zoek naar risicokapitaal



Gimv Arkiv Tech Fund II nv

www.gimv.be

Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
T 03 290 21 65



Ondernemers die op zoek zijn naar risicokapitaal kunnen aankloppen bij een ARKIV. ARKIV’s
zijn professionele risicokapitaalverschaffers. Die durfkapitaalfondsen zijn erkend in het kader
van de ARKimedesregeling en beschikken daardoor over extra middelen om te investeren in
Vlaamse kmo’s. Voor elke euro die zij investeren, legt ARKimedes er één bovenop.
Aan welke voorwaarden moet
uw onderneming voldoen om in
aanmerking te komen?
Uw onderneming moet een kmo zijn met
een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
(of u moet bereid zijn om er binnen de
twee jaar één te openen). Een kmo is een
onderneming:
•
met minder dan 250 werknemers,
waarvan
• ofwel de jaaromzet niet hoger
is dan 50 miljoen euro;
• ofwel het jaarlijkse balanstotaal
niet hoger is dan 43 miljoen euro; en
•
die voldoet aan een vastgelegd zelfstandigheidscriterium. Dat komt er in essentie
op neer dat niet meer dan 25 % van uw
bedrijf in handen mag zijn van een onderneming die niet voldoet aan
de kmo-definitie.

Aan welke criteria
moet een ARK-investering voldoen?
•
De investering gebeurt door middel
van een nieuwe inbreng van geld in
uw onderneming. Dat moet gebeuren
via de inschrijving op een kapitaalverhoging, al dan niet in combinatie
met de inschrijving op een lening. Een
investering die uitsluitend neerkomt op
de overname van de aandelen van een
bestaande aandeelhouder, zonder dat er
bijkomende financiële middelen naar uw
onderneming stromen, komt dus niet in
aanmerking.
•
De extra financiële middelen die uw
onderneming ontvangt, gebruikt u om
te investeren in het Vlaamse Gewest of
om er werkgelegenheid en toegevoegde
waarde te creëren.
•
De investering bedraagt, samen met
eventuele andere investeringen van
ARKIV’s in uw onderneming, twaalf
maanden voor en na de investeringsdatum, niet meer dan 1,5 miljoen euro.

Hummingbird ARKIV nv

www.hummingbird-ventures.com
Tot wie moet u zich richten om
een ARK-investering te bekomen?
Om middelen van ARKimedes aan te trekken,
bezorgt u een onderbouwd businessplan en
een investeringsvoorstel aan een risicokapitaalverschaffer die is erkend als ARKIV.
Het is niet nodig om te zeggen dat u
middelen van ARKimedes wilt aantrekken.
ARKIV’s beschikken reeds over middelen van
ARKimedes en kunnen zelf beslissen om al
dan niet te investeren in uw onderneming.
Hanteert een ARKIV dezelfde
investeringscriteria als
traditionele risicokapitaalverschaffers?
Elke risicokapitaalverschaffer hanteert
verschillende investeringscriteria, afhankelijk
van de investeringsfocus, de samenstelling
van de investeringsportefeuille en andere
factoren. Als een risicokapitaalverschaffer
is erkend als ARKIV, krijgt hij bijkomende
investeringsmiddelen ter beschikking van
ARKimedes. Die extra kapitaalinjectie kan
zorgen voor schaalvoordelen in het beheer
van het investeringsfonds en op die manier
een versoepeling teweegbrengen van de
investeringscriteria.

Hangar 26, Rijnkaai 98, 2000 Antwerpen
T 03 292 37 10



KMOFIN 2 nv

www.lrm.be
www.uhasselt.be/uhvm

Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt
T 011 24 68 31



Qbic Arkiv Fund nv

www.qbic.be

Bollebergen 2B, 9052 Gent - Zwijnaarde
T 09 264 95 01



Think2Act ARKIV nv

www.think2act.be

Baarbeek 1, 2070 Zwijndrecht
T 03 641 16 35



Vectis ARKIV nv

www.vectisparticipaties.be

Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter
T 09 375 69 00



Vesalius Biocapital II ARKIV nv

www.vesaliusbiocapital.com

Tervurenlaan 273, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
T 02 306 35 73
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colofon
ARKimedes magazine is gedrukt op Munken Polar,
een houtvrij papier met een certificaat van de Forest
Stewardship Council. Munken Polar is volledig
chloorvrij geproduceerd.
Cantilis (www.cantilis.be) stond in voor concept,
vormgeving, coördinatie en nam de interviews voor
zijn rekening (teksten door Kim Maeseele, Debby
Burssens, Pascal Van Wambeke en Kurt Vincent).
Redactie en eindredactie door Cantilis
in samenwerking met het ARKimedesteam en
Ben Jehaes van PMV. Het drukwerk is van drukkerij
DeckersSnoeck. Christophe Vander Eecken
zorgde voor foto’s, voorzover die niet door
de betrokken bedrijven werden aangeleverd.
ARKimedes dankt Erwin Blomsma, Peter Brotherton,
Pieter Casneuf, Johan Declerck, Jan De Clercq, Luc
De Mey, Petra Dewilde, Wim De Wispelaere, Koen
Hasaers, Noël Jans, Luc Notredame, Geert Standaert,
Philippe Stas, Maarten Vandenbroucke, Alexander
Vandeputte, Guy Van der Meeren, Karsten Verhaegen
en Marc Zabeau die tijd vrijmaakten voor een interview.

Verantwoordelijke uitgever

Thomas Fiers, Algemeen Directeur
ARKimedes Management nv,
Oude Graanmarkt 63 te 1000 Brussel,
T +32 (0)2 229 52 30, F +32 (0)2 229 52 31,
arkimedes@pmv.eu, www.arkimedes.be

