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Het Innovation Fund werd opgericht op initiatief van
de Innovation Circle, een vzw samengesteld uit
13 vrijwilligers-leden, die steun verleent aan innovatieve ondernemers in de sectoren van de chemie en life
sciences. Deze vzw wordt ondersteund door essenscia,
de Belgische federatie van de chemische industrie en
life sciences, door de KULeuven (Algemeen Beheerder
Koenraad Debackere), door de UCL (Professor Benoit
Gailly) en door Deloitte.
Het doel van het fonds is de financiering van ondernemers uit de sector van de chemie en de life sciences
op basis van de verdiensten en de verwachte returns
van de projecten en dus niet om filantropische redenen.
Het jaar 2015 werd gewijd aan de structurering van
onze ambities.
Het bedrijf werd tijdens de algemene vergadering van
10 februari opgericht met een startkapitaal van €13 mio.
Dit kapitaal werd naar aanleiding van een tweede
algemene vergadering op 6 oktober opgetrokken tot
€17,3 mio. De raad van Bestuur voorziet in 2016 nog
twee bijkomende kapitaalverhogingen, zodat het
definitieve kapitaal €20 mio zal bedragen.
Het gesloten fonds heeft een levensduur van 12 jaar.
De opbrengsten zullen aan de aandeelhouders uitbetaald worden op het ritme van de verwezenlijkingen.
De aandeelhouders hebben zich rond een duidelijke
doelstelling geschaard: die van waarde- en jobcreatie
in de sectoren van de chemie en de life sciences. Zij
zijn overtuigd van de indrukwekkende technologische
vooruitgang en van het potentieel van de Belgische
instellingen op het vlak van chemie en life sciences.
Het fonds investeert in een niche stroomafwaarts van
de laboratoriumontdekkingen en stroomopwaarts van
de industriële toepassing. Het werkt nauw samen met
de universiteiten, onderzoekscentra en gewestelijke
initiatieven ter bevordering van innovatie
(Fisch, Greenwin...)
De meerderheid van de aandeelhouders zijn industriëlen uit de sector die de innovatie afkomstig uit
de grote onderzoekscentra in het oog willen houden
en die de beste praktijken inzake innovatie samen
willen stimuleren. Het zijn ook openbare instellingen die streven naar de economische ontwikkeling
van hun regio. Het zijn, tot slot, mensen die actoren
van de vooruitgang willen zijn, die willen bijdragen
tot een harmonieuze, innoverende en optimistische
samenleving.
Het beheer van het fonds werd aan EEBIC toevertrouwd. EEBIC is oorspronkelijk de beheersmaatschappij van de fondsen gewijd aan de spin-offs van
de ULB. Vandaag beheert EEBIC 7 fondsen voor een
totaal bedrag van €56 mio. De heer Olivier Bélenger,
algemeen directeur van EEBIC, behaalde zijn licentiaat
in de rechten aan de ULB. Hij beheert EEBIC sinds 1990.
De heer Pol-Henry Bonte, manager van het Innovation
Fund, is commercieel ingenieur Solvay en was
Managing Director, Mergers & Acquisitions BeLux
van BNP Paribas Fortis.
Mevrouw Edith Coune, secretaris-generaal van de
Innovation Circle en van het Innovation Fund, is verantwoordelijk voor hun positionering in België en voor
hun wisselwerking. Zij behaalde een master in de
economische wetenschappen aan de UNamur en was
Communication Manager van BASF Belgium.

07

EEBIC ontvangt een jaarlijkse vergoeding van 2%
van het kapitaal om de beheerskosten te dekken,
inclusief een bezoldiging die gelijk is aan 20% van de
meerwaarde die gerealiseerd wordt boven de drempel
van 6% per jaar.
Het fonds deed zijn eerste investering op het einde van
het jaar, gevolgd door twee bijkomende investeringen
in het eerste kwartaal van 2016.
InOpSys ontwikkelt systemen voor de behandeling van
afvalwater met gevaarlijke stoffen. De onderneming
brengt mobiele eenheden die transporteerbaar zijn per
vrachtwagen – ‘Plant-on-a-truck’ – naar de locatie waar
het afvalwater behandeld moet worden.
Lisam is een software- en consultancybedrijf dat
diensten aanbiedt voor het beheer van documenten en
wettelijke rapporten op het vlak van gezondheid, milieu
en veiligheid voor verschillende industriële sectoren,
waaronder de chemische sector.
Pharmafluidics heeft dankzij de ontwikkeling van een
vloeistofchromatografiekolom van de nieuwe generatie
gezorgd voor een spectaculaire doorbraak in de
moleculaire analyse.
De rekeningen van het eerste jaar zijn uiteraard niet
significant. Het verlies van €269.541 is toe te schrijven
aan de contractuele beheerskosten en de oprichtingskosten van de vennootschap. Er is dan ook geen reden
om de boekhoudkundige regels van discontinuïteit toe
te passen. Het balanstotaal bedraagt €4.187.371 et de
Raad zal aan de vergadering voorstellen het verlies van
het boekjaar over te dragen.
Het jaar 2016 wordt gewijd aan de versterking van ons
netwerk van prospectbezorgers, de studie van een
tiental projecten en de investering in 4 of 5 nieuwe
lijnen. Wij verwachten uiteraard geen opbrengst maar
we kunnen hopen dat de eerste investeringen tegen
het einde van het jaar hun potentieel zullen aantonen.
Het fonds zal zijn actieradius in 2016 uitbreiden naar
aangrenzende regio’s en zal relaties opbouwen met
de universiteiten van Maastricht, Aachen, Lille en
Eindhoven.
De Raad van Bestuur heeft geen kennis van omstandigheden of risico’s waarvan de wet een bijzondere
vermelding in onderhavig verslag vereist.
De Raad van Bestuur dankt de collega’s van de
Innovation Circle voor hun impuls en hun bijdrage.
Hij dankt ook de ondernemingen en investeerders die
ons hun vertrouwen schenken en ons begeleiden bij
deze missie.
De Raad van Bestuur zal er alles aan doen om dit
vertrouwen te verdienen door het fonds op een
professionele en verantwoorde manier te beheren.
Namens de Raad van Bestuur,

François Cornelis
Voorzitter

De jaarrekening

Balans

in EUR

activa

20/29

vaste activa

20

oprichtingskosten

28

financiële vaste activa

29/58

vlottende activa

40/41

vorderingen op ten hoogste één jaar

50/53

geldbeleggingen

20/58

totaal van de activa

in EUR

passiva

10/15

eigen vermogen

10

kapitaal

100

geplaatst kapitaal

17.300.000,00

101

niet opgevraagd kapitaal

12.900.000,00

14

overgedragen verlies

42/48

schulden op ten hoogste één jaar

44

handelsschulden

492/3

overlopende rekeningen

20/58

totaal van de passiva

543.404,92
43.394,27
500.010,65
3.643.965,82
1.210,00
3.642.755,82
4.187.370,74

4.130.458,97
4.400.000,00

-269.541,03
56.893,66
56.893,66
18,11
4.187.370,74
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Resultatenrekening

in EUR

resultatenrekening

61

diensten en diverse goederen

610400

management fees

610500

erelonen accountant

-1.735,96

610510

erelonen revisoren

-4.948,90

630

afschrijvingen

640

andere bedrijfslasten

64/70

bedrijfsverlies

65

financiële lasten

68/70

te bestemmen verlies van het
boekjaar

-258.184,86
-251.500,00

-10.848,55
-447,16
-269.480,57
-60,46
-269.541,03

Bestemmingen en afhoudingen

in EUR
over te dragen verlies
van het boekjaar

-269.541,03
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Het
bestuur
De Raad van Bestuur

Meneer François CORNELIS, Voorzitter
Meneer Christian COLLETTE, Ondervoorzitter R&D, ARKEMA
Meneer Koenraad DEBACKERE, Algemeen Beheerder, KULEUVEN
Meneer Paul DEPUYDT, CFO, RAVAGO
Meneer Luc REGINSTER, President, OFFICIUM
Meneer Jean-Marie SOLVAY, Bestuurder SOLVAY
BASF ANTWERPEN, vertegenwoordigd door Meneer Philipe BUSKENS
CARMEUSE, vertegenwoordigd door Baron Rodolphe COLLINET
IMBC SPINNOVA, vertegenwoordigd door Mevrouw Sylvie CRETEUR
ING BELGIË, vertegenwoordigd door Meneer Jos BEHIELS
MEUSINVEST, vertegenwoordigd door Meneer Gaëtan SERVAIS
RECTICEL, vertegenwoordigd door Meneer Olivier CHAPELLE
SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT, vertegenwoordigd door Mevrouw Anne PRIGNON
F.P.I.M., vertegenwoordigd door Meneer François FONTAINE
SIOEN INDUSTRIES, vertegenwoordigd door Meneer Joost WILLE
SOFIPÔLE (SRIW), vertegenwoordigd door Meneer Karl ADAMS
SOLVAY, vertegenwoordigd door Meneer Thierry PIRET
SOUDAL Holding, vertegenwoordigd door Meneer Jurgen VANDERVELDE
TOTAL, vertegenwoordigd door Mevrouw Nathalie BRUNELLE
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Het investeringscomité

Meneer François Cornelis, Voorzitter
Meneer Michiel Allaerts, Financials & Operations, Ravago
Meneer Edouard Croufer, Innovation Circle
Meneer Vincent Dabas, Head of Prospective & New Technologies, Total RC
Meneer Xavier Daive, Adviseur, Sambrinvest
Meneer Serge Demoulin, Financieel analist, IMBC
Meneer François Fontaine, Investeringsbeheerder, SFPI
Meneer Fabian Marcq, Adjunct Algemeen Directeur, Meusinvest
Meneer Yves Meurice, Eerste Adviseur, SRIW
Meneer Thierry Piret, Head of Solvay Ventures, Solvay
Meneer Luc Reginster, President, Officium
Mevrouw Aude Thibaut de Maisières, Bestuurder Solvac
Meneer Paul Van Dun, Head of Leuven Research&Development (LRD), KULeuven
Baron Luc Vansteenkiste, Innovation Circle

De Directie

Meneer Pol-Henry Bonte, Directeur – phb@innovationfund.eu
Mevrouw Edith Coune, Secretaris Generaal – edith.coune@gmail.com
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Besliste
investeringen
op 14 juni 2016
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InOpSys
Voorstelling van het bedrijf
Sector: Milieu
Activiteit: modulaire en mobiele units voor
afvalwaterbehandeling.
Oprichters: AvOre (Steven De Laet) en Raf De Wil
Hoofdzetel: Zandvoortstraat 12 A, 2800 Mechelen
InOpSys ontwikkelt en bouwt flexibele, modulaire
en mobiele units voor de onsite behandeling van
giftig afvalwater en waterstromen. Dit unieke concept
combineert knowhow en de toepassing van eigene
en bestaande technologieën met een nieuwe aanpak
van het afvalbeheer. InOpSys helpt op die manier de
chemische en farmaceutische industrie hun doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling te
halen.

De KU Leuven zorgt voor de knowhow en de technologieën waren ofwel beschikbaar op de markt
of werden ontwikkeld door AvoRe (een van de
oprichters van Inopsys ). De vernieuwende aanpak
bestaat erin dat de installatie op een vrachtwagen
geplaatst wordt en zo getransporteerd wordt naar de
plaats waar het afvalwater behandeld moet worden
(Plant-On-A-Truck).
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Belegging van het Innovation Fund
Op 15 december investeerden het Innovation Fund en Gemma Frisius elk 500.010 EUR in InOpSys.
Naargelang het verloop van bepaalde tussentijdse etappes wordt een bijkomende investering
voorzien in 2017.

Spreiding van het kapitaal na investering door het Innovation Fund
aandeelhouder

%

AVORE

35,48

RAF DEWIL

12,39

LISE APPELS

6,19

KULeuven

13,68

INNOVATION FUND

16,13

GEMMA FRISIUS

16,13

totaal

100,00

Verwachte evolutie van het aandeel van het Innovation Fund in de cash flow van
InOpSys op basis van een 20,83% participatie in het kapitaal na de tweede investering.
in 000 EUR
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Lisam
Voorstelling van het bedrijf
Secteur: IT en consultancy
Activiteit: diensten voor het beheer van documenten
en wettelijke verslagen inzake milieu, gezondheid
en veiligheid voor diverse industriële sectoren,
waaronder de chemie.
Oprichters: Thierry Levintoff en Michel Hemberg
Hoofdzetel: Boulevard de la Sennette 42A,
7190 Ecaussinnes

Lisam combineert een flexibele en gebruiksvriendelijke technologie, gebouwd op het Microsoft.
NET-platform en met de recentste reglementaire
content, voor vernieuwende, betaalbare en snelle
oplossingen die inspelen op de uitdagingen inzake
milieu, gezondheid en veiligheid (MG&V) waarmee
fabrikanten, distributeurs en gebruikers van
chemische en cosmeticaproducten geconfronteerd
worden.
In samenwerking met verenigingen en partners
uit de sector ontwikkelde Lisam eigen en verticale
MG&V-oplossingen voor chemische producten,
fine chemicals, cosmetica, aroma’s, detergenten,
verven, coatings, plastics en de energiesector.
Vandaag rekenen de meer dan 900 klanten van deze
sectoren op de toonaangevende software van Lisam,
ExESS®, voor het beheer van hun veiligheidsfiches
en etiketten, die ontwikkeld werden voor de belangrijkste commerciële markten en die beschikbaar zijn
in 50 talen.
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Investering door het Innovation Fund
Op 28 januari 2016 investeerde het Innovation Fund 250.000 EUR in LISAM.

Spreiding van het kapitaal na investering door het Innovation Fund
aandeelhouder

%

Thierry Levintoff

22,86

Michel Hemberg

57,60

MITH SA

18,80

INNOVATION FUND

0,74

totaal

100.00

Verwachte evolutie van het aandeel van het Innovation Fund in de cash flow van
LISAM op basis van een 0,77% participatie in het kapitaal.
in EUR
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Pharma
Fluidics
Voorstelling van het bedrijf
Sector: Process – analyse en moleculaire scheiding
Activiteit: Vloeistofchromatografiekolom van de
nieuwe generatie.
Oprichters: Paul Jacobs, Wim De Malssche,
Gert Desmet en Joeri Denayer
Hoofdzetel: Technologiepark Zwijnaarde 3,
9052 Zwijnaarde
PharmaFluidics is een spin-off van de VUB en ontving
een oorspronkelijke financiering ten belope van
1,25 miljoen euro van PMV/SOFI en Qbic.
Het bedrijf ontwikkelde een nieuw type vloeistofchromatografiekolommen (verbruiksproduct voor
de scheiding en analyse van mengsels) dat significante voordelen biedt ten opzichte van bestaande
kolommen: gebruiksgemak, normalisatie, efficiëntie
en potentiële ontwikkeling op maat.
Het bedrijf wil die kolommen nog verfijnen, bijkomende aanbevelingen van laboratoria en opinion
leaders terzake bekomen en de kolommen commercialiseren in de biotechnologische, farmaceutische en
chemische sectoren.
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Belegging van het ’Innovation Fund
Op 9 mei 2016 investeerde het Innovation Fund 199.992 EUR in PHARMAFLUIDICS. In 2017 volgt
waarschijnlijk een bijkomende investering. Het Fonds participeert voor 9,63 % in het kapitaal.
Spreiding van het kapitaal na investering door het Innovation Fund
aandeelhouder

kapitaal in EUR

aandelen aan 12€/aandel

%

223 200

18 600

10,74

VUB

56 400

4 700

2,71

PMW

126 384

10 532

6,08

PMW - VI Gewest

572 616

47 718

27,56

Qbic

699 000

58 250

33,64

Theodorus

199 992

16 666

9,63

INNOVATION FUND

199 992

16 666

9,63

2 077 584

173 132

100,00

Oprichters

totaal

Voorspelde evolutie van het aandeel van het Innovation Fund in de cash flow van
PHARMAFLUIDICS op basis van een 9,63% participatie in het kapitaal.
in 000 EUR
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DSquare
Voorstelling van het bedrijf
Sector: Process, Information Technology
Activiteit: Programma voor de analyse, opvolging en
voorspelling van industriële processen.
Oprichters: Bert Baeck, Noël Jans, Thomas Dhollander
en Tom Coen
Hoofdzetel: Kempische Steenweg 297 b3
B-3500 Hasselt
DSquare ontwikkelde het programma "TrendMiner"
dat tijdreeksen van productieparameters analyseert
en in real time opvolgt. TrendMiner laat enerzijds toe
om bepaalde productieanomalieën te voorspellen
op basis van historische (voorspellende) patronen
en anderzijds om gelijkaardige historische patronen
op te sporen om zo de oorzaken van productieafwijkingen mee te helpen verklaren. TrendMiner "leert"
op basis van de parameters die ingegeven worden
door de operator.
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Belegging van het Innovation Fund
Op 10 mei 2016 besloot het Innovation Fund 1.000.000 euro te beleggen in D Square, onder voorbehoud
van de afronding van de juridische documentatie.
Spreiding van het kapitaal na investering door het Innovation Fund
aandeelhouder

%

Oprichters

5,26

KU Leuven

2,31

LRM

36,79

PMV (en Vlaams Gewest)

12,92

Fortino

21,38

JInvest

1,96

Gemma Frisius

11,22

INNOVATION FUND

8,16

totaal

100.00

Geschatte evolutie van het aandeel van het Innovation Fund in de cash flow van
DSquare op basis van een 8,16% participatie in het kapitaal.
in 000 EUR
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Monocal
Voorstellilng van het bedrijf
Sector: Materialentechnologie
Activiteit: Oppervlaktebehandeling met een laag
calix[4]areen die een postfunctionalisatie mogelijk
maakt.
Oprichters: Alice Mattiuzzi
Hoofdzetel: Université Libre de Bruxelles
Laboratoire de Chimie Organique
F. D. Rooseveltlaan 50 CP160/06, 1050 Brussel
Monocal ontwikkelde een nieuwe technologie voor
het aanbrengen van een enkelvoudige laag op een
substraat waardoor dit substraat gepostfunctionaliseerd kan worden. Dit concept zorgt voor een
sterke covalente binding tussen het substraat en het
functionele element.
De technologie werd ontwikkeld in het laboratorium
voor organische chemie (LCO) van de ULB, onder de
leiding van Prof. Ivan Jabin.
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Belegging van het Innovation Fund
Op 15 maart 2016 nam het Innovation Fund de beslissing om 30.000 EUR te beleggen in Monocal. Deze
belegging hangt af van de afronding van een licentiecontract met de ULB. Een bijkomende investering
wordt overwogen voor 2017, rekening houdend met de eerste commerciële stappen.

Spreiding van het kapitaal na investering door het Innovation Fund
aandeelhouder

kapitaal in EUR

%

Oprichters

10 000

8,00

Mr Pagnoulle

10 000

8,00

SAMBRINVEST

30 000

24,00

THEODORUS III

45 000

36,00

INNOVATION FUND

30 000

24,00

125 000

100,00

totaal
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ontwerp www.mandragore.be

Researchdreef, 12
1070 Brussel
www.innovationfund.eu

contact
phb@innovationfund.eu
edith.coune@gmail.com

Verantwoordelijke uitgever François Cornelis, Voorzitter

innovation fund

