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Volgens het Koninklijk Besluit van 14
november 2007 betreffende de ver-
plichtingen van emittenten van finan-
ciële instrumenten die zijn toegelaten
tot de verhandeling op een Belgische
gereglementeerde markt is Quest for
Growth verplicht om jaarlijks zijn fi-
nancieel verslag openbaar te maken.
Het jaarlijks financieel verslag omvat
de gecontroleerde jaarrekeningen,
het jaarverslag en het ondertekende
verslag van de commissaris. 

De integrale versie van de statutaire
jaarrekening wordt in overeenstem-

ming met de artikelen 98 en 100 van
het Wetboek van Vennootschappen
neergelegd bij de Nationale Bank van
België, samen met het jaarverslag van
de Raad van Bestuur en het verslag
van de commissaris.

De commissaris heeft met betrekking
tot de statutaire jaarrekening een
goedkeurende verklaring zonder
voorbehoud, met toelichtende para-
graaf, gegeven.

U vindt het jaarverslag, de integrale
versie van de statutaire jaarrekening

en het verslag van de commissaris
over de genoemde jaarrekening op
de website www.questforgrowth.com
en u kunt het kosteloos en op een-
voudig verzoek aanvragen op het vol-
gende adres:

Quest for Growth NV
Lei 19 bus 3
B-3000 Leuven
België

Telefoon: +32 (0)16 28 41 28
Fax: +32 (0)16 28 41 29
E-mail: quest@questforgrowth.com



BOODSCHAP AAN DE AANDEELHOUDERS

Geachte Aandeelhouders,

Quest for Growth realiseerde in 2010 een netto
winst van 20,6 miljoen euro en haalt een return
van 24 % berekend op het eigen vermogen bij
het begin van het boekjaar. Over de twee
laatste boekjaren samen werd een winst van 39
miljoen euro geboekt. De winst van 2009 en
2010 is niet groot genoeg om het verlies uit
2008 volledig te compenseren: de balans na
toewijzing van het resultaat vertoont op 31
december 2010 nog een overgedragen verlies.
Hierdoor is het voor Quest for Growth
vennootschapsrechtelijk niet mogelijk een
dividend aan zijn aandeelhouders uit te keren
uit de winst van het voorbije boekjaar. Het nog
uitstaande verliessaldo is ondertussen echter
gedaald tot minder dan 6 miljoen euro zodat
gehoopt mag worden dat na de Algemene
Vergadering van maart 2012 opnieuw een
dividenduitkering aan de aandeelhouders
aangekondigd kan worden.

Niet alleen de absolute performance van 2010
maar ook de relatieve performance stemt tot
tevredenheid: het behaalde rendement van 
24 % is immers aanzienlijk beter dan het
rendement van de referentie-indexen Benmax
New Markets 50, dat 13 % bedraagt, en de
Amerikaanse technologie-index Nasdaq die een
stijging van 17% vertoont. Alleen ditzelfde
Nasdaq uitgedrukt in euro doet het - dankzij de
stijging van de dollarkoers - met 26 % in 2010
net iets beter dan Quest for Growth.

Tenslotte is ook de samenstelling van de winst
van uitstekende kwaliteit: zowel de genoteerde
als de niet-genoteerde portefeuille en de
investeringen in andere fondsen droegen
substantieel bij tot het globale resultaat. 

Teleurstellend was echter de evolutie van de
koers van het aandeel op de beurs, dat met
een stijging van 14 % ver achter bleef op de
toename van de netto inventaris waarde. De
discount waarmee het aandeel noteert, steeg
opnieuw tot circa 41 % op het einde van het
jaar. Mogelijk kan hier, zoals in het verleden, het
toegenomen perspectief op een
dividenduitkering in de loop van het boekjaar
2011 voor beterschap kan zorgen.

De winstbijdrage uit de private equity activiteit
is voornamelijk afkomstig uit twee
investeringen: Movetis, dat sinds december
2009 op NYSE Euronext  noteerde, was het
voorwerp van een openbaar bod uitgebracht
door het Ierse Shire Plc. Quest for Growth, dat
reeds bij de oprichting in Movetis geïnvesteerd
had, besliste op dit bod in te gaan. De bijdrage
van Movetis aan de winst van het boekjaar 2010
bedroeg 4,5 miljoen euro. Een tweede
succesvolle exit uit de private portefeuille
betrof CoreOptics. CoreOptics werd
overgenomen door Cisco. De verkoop leverde
Quest for Growth een winst van 2,5 miljoen
euro op.

Er werd in 2010 slechts één nieuw bedrijf aan
de private equity portefeuille toegevoegd.
Quest for Growth investeerde 1,5 miljoen euro
in Anteryon, de wereldmarktleider in Wafer 
Optics® technologie en producent van camera
modules, voor onder meer mobiele telefoons.
Quest for Growth verbond er zich ook toe om,
over een periode van 5 jaar, 15 miljoen euro te
investeren in het Capricorn Health-tech Fund.
Deze beslissing kadert in de aangekondigde
intentie tot fusie tussen Quest Management
NV, de huidige gedelegeerd bestuurder van
Quest for Growth, en Capricorn Venture
Partners NV, een specialist in investeringen in
niet-genoteerde bedrijven, actief in dezelfde
sectoren als Quest for Growth, namelijk
Cleantech, Health-tech en ICT. De voorgestelde
fusie is voor Quest for Growth vooral van
belang omdat men via deze krachtenbundeling
zowel kwantitatief als kwalitatief tot een hogere
instroom van investeringen in private equity zal
komen en zodoende de toekomstige resultaten
van Quest for Growth verder kan verbeteren.

Dr. Jos B. Peeters
Voorzitter

Dr. Jos B. Peeters
Voorzitter
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RATIO’S
1/01/2010

31/12/2010
1/01/2009

31/12/2009
1/01/2008

31/12/2008
1/01/2007

31/12/2007
1/01/2006

31/12/2006
Balans en resultaat (in €)

Netto winst/verlies 20.568.083 18.076.265           (48.404.428)           620.575   21.535.923   

Gewoon dividend 0           0           0           600.394   18.191.040   

Totaal dividend 0           0           0           600.394   21.539.468   

Intrinsieke waarde (NIW) na winstuitkering 106.009.655 85.441.572     67.365.307     115.769.735   95.943.007   

Financiële Vaste Activa (aandelen en vorderingen) 99.778.377 79.850.099     61.137.896     108.892.469   105.699.790   

Liquide middelen en termijnbeleggingen 3.724.105 4.047.803       5.165.409       5.464.683       10.496.328

Totaal der activa 106.076.435 85.563.899     67.673.819     116.499.094   117.565.641   

Cijfers per gewoon aandeel (in €) *

Winst/verlies per aandeel 1,74 1,53 (4,11) 0,05 2,28

Bruto dividend per aandeel 0,00 0,00 0,00 0,05 1,95

Netto dividend per aandeel 0,00 0,00 0,00 0,05 1,93

NIW per aandeel voor winstuitkering 8,99 7,25 5,71 9,87 12,42

NIW per aandeel na winstuitkering 8,99 7,25 5,71 9,82 10,14

Informatie aandeel

Aandelenkoers einde boekjaar (€) 5,31              4,65              3,15              8,40              10,00   

Totaal aantal uitstaande aandelen 11.789.255       11.789.255       11.789.255       11.789.255   9.459.073   

Aantal ingekochte aandelen 259.305           259.305           259.305           202.715   118.745   

Aantal warrants 0 0 0 0 0

Beursvolume in aandelen 2.576.476 871.476         1.447.432         2.602.058         2.455.440   

Beursvolume (× € 1000) 12.179 3.513             9.378             26.236   22.926   

Return NIW ** 24,07 % 26,83 % (41,81 %) 1,8 % 22,4 %

Netto dividend rendement (t.o.v. koers einde boekjaar) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,6 % 19,3 %

Pay-out ratio 0,0 % 0,0 % 0,0 % 96,7 % 100,0 %

Discount koers einde boekjaar t.o.v. NIW 40,95 % 35,84 % 44,87 % 14,9 % 19,5 %
* berekend met totaal aantal uitstaande aandelen einde boekjaar, zonder aftrek ingekochte aandelen
** return van de NIW na winstuitkering, gecorrigeerd voor effecten van kapitaalinbreng (time weighted rate of return)



AANDEELHOUDERSINFORMATIE
1/01/2010

31/12/2010
1/01/2009

31/12/2009
1/01/2008

31/12/2008
1/01/2007

31/12/2007
1/01/2006

31/12/2006
Nettowinst / (verlies): 20.568.083 18.076.265           (48.404.428)           620.575 21.535.923

Nettowinst / (verlies) per aandeel: 1,74 1,53 (4,11) 0,05 2,28

Gewoon dividend: 0 0 0 600.394 18.191.040

Dividend aan A- en B-aandelen: 0 0 0 0 3.348.428

Over te dragen winst / verlies: (5.990.236) (26.558.319) (44.634.583) 20.993 812

Gewoon dividend per aandeel (vóór roerende voorheffing): 0 0 0 0,05 1,95

Gewoon dividend per aandeel (na roerende voorheffing): 0 0 0 0,05 1,93

31 
december 

2010

31 
december 

2009

31 
december 

2008

31 
december 

2007

31 
december 

2006

Intrinsieke waarde (NIW) na winstuitkering: 106.009.655 85.441.572 67.365.307 115.769.735(1) 95.943.007
Intrinsieke waarde / aandeel na winstuitkering: 8,99 7,25 5,71 9,82 10,14

Koers / aandeel: 5,31 4,65 3,15 8,40 10,00

Aantal aandelen: 11.789.255 11.789.255 11.789.255 11.789.255 9.459.073

(1) kapitaalverhoging  (+ € 19.806.547 of 2.330.182 aandelen aan € 8,50 per aandeel op 30 april 2007)
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PORTEFEUILLE
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Onderneming Sector / Markt 
Aantal 

aandelen

Wijzigingen
sinds

31/12/2010 Munt Beurskoers 

Waardering 
in € 

% van de
Intrinsieke

Waarde
Software & Diensten 

ECONOCOM Euronext Brussel 71.170 71.170 € 10,0000 711.700 0,67%
INIT INNOVATION Deutsche Börse 135.000 45.000 € 14,9950 2.024.325 1,91%
LEGUIDE.COM Euronext Parijs 62.500 62.500 € 28,9700 1.810.625 1,71%
NEMETSCHEK Deutsche Börse 150.000 7.500 € 31,8700 4.780.500 4,51%
PHARMAGEST INTERACTIVE Euronext Parijs 17.250 17.250 € 47,7000 822.825 0,78%
TRANSICS Euronext Brussel 250.000 0 € 6,0100 1.502.500 1,42%
UNIT 4 Euronext Amsterdam 195.330 -4.670 € 24,2250 4.731.869 4,46%

Technology Hardware
EVS BROADCAST EQUIPM. Euronext Brussel 72.500 4.000 € 47,9000 3.472.750 3,28%
HEWLETT PACKARD NYSE 50.000 50.000 $ 42,1000 1.575.363 1,49%
LEM Holding SWX Swiss Exchange 7.756 -2.244 CHF 573,0000 3.554.213 3,35%

Farma & Biotech 
ABLYNX Euronext Brussel 135.000 72.500 € 7,9600 1.074.600 1,01%
ROCHE HOLDINGS SWX Swiss Exchange 20.000 2.500 CHF 137,0000 2.191.299 2,07%
TEVA PHARMACEUTICAL Nasdaq 75.000 75.000 $ 52,1300 2.926.022 2,76%

Medische diensten & uitrusting 
STRATEC BIOMEDICAL Deutsche Börse 35.000 35.000 € 31,9100 1.116.850 1,05%
UNITED DRUG Dublin 1.476.286 476.286 € 2,1000 3.100.201 2,92%

Electrical & Engineering 
ANDRITZ AG Wenen 55.000 -25.000 € 68,7900 3.783.450 3,57%
ARCADIS Euronext Amsterdam 260.000 30.000 € 17,4150 4.527.900 4,27%
FAIVELEY Euronext Parijs 27.500 12.500 € 61,8700 1.701.425 1,61%
IMTECH Euronext Amsterdam 140.055 65.055 € 28,3900 3.976.161 3,75%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY Deutsche Börse 22.500 -17.500 € 88,0000 1.980.000 1,87%
PHOENIX SOLAR Deutsche Börse 45.000 45.000 € 23,7000 1.066.500 1,01%

Halfgeleiders 
SMA SOLAR Deutsche Börse 30.000 16.000 € 69,5000 2.085.000 1,97%

Materialen 
CENTROTEC Deutsche Börse 100.000 20.000 € 16,0000 1.600.000 1,51%
UMICORE Euronext Brussel 110.000 10.000 € 38,9200 4.281.200 4,04%

Andere sectoren 
ACCELL GROUP Euronext Amsterdam 40.000 40.000 € 37,8000 1.512.000 1,43%
KPN Euronext Amsterdam 150.000 150.000 € 10,9200 1.638.000 1,55%

63.547.278 59,95%

Onderneming Sector / Markt Munt
Waardering

in € 

% van de 
Intrinsieke

Waarde
ACTIVE CIRCLE Software & Diensten € 400.000 0,38%
ANTERYON Technology Hardware € 1.499.027 1,41%
CLEAR2PAY Software & Diensten € 5.570.337 5,25%
IDEA AG Farma & Biotech € 164.417 0,16%
KIADIS PHARMA Farma & Biotech € 2.299.952 2,17%
MAGWEL Software & Diensten € 430.000 0,41%
NANTOFEN Farma & Biotech $ 409 0,00%
OXAGEN Ltd. Farma & Biotech £ 4.855 0,00%
PROSONIX Farma & Biotech £ 1.258.592 1,19%
SPHERE MEDICAL Medische diensten & uitrusting £ 845.804 0,80%
SYNTAXIN Farma & Biotech £ 2.337.700 2,21%
TCLAND Farma & Biotech € 1.499.995 1,42%

16.311.088 15,39%

DEELNEMINGEN OP 31 DECEMBER 2010
Effecten genoteerde ondernemingen

Effecten niet-genoteerde ondernemingen



Fonds Munt Laatste waardering Waardering in € 

% van de 
Intrinsieke 

Waarde
CAPRICORN CLEANTECH FUND € 30-09-2010 1.070.789 1,01%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND € 22-12-2010 3.750.000 3,54%
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS I € 30-09-2010 1.808.135 1,71%
CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS II € 30-09-2010 1.153.162 1,09%
CETP LP CO-INVESTMENT € 30-09-2010 1.566.881 1,48%
KIWI I VENTURA SERVICOS € 30-06-2010 150.636 0,14%
LIFE SCIENCES PARTNERS III €    30-09-2010 1.360.863 1,28%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV € 30-09-2010 285.149 0,27%
SCHRODER VENTURES LSF II $ 30-06-2010 207.651 0,20%
VENTECH CAPITAL 2 € 30-09-2010 803.497 0,76%
VERTEX III $ 30-09-2010 1.063.479 1,00%

13.220.242 12,47%
Totaal Financieel Vaste Activa - Aandelen € 93.078.608 87,80

Vorderingen op ondernemingen

Onderneming

Nominale 
waarde

in deviezen Munt Waardering in € 

% van de 
Intrinsieke 

Waarde
leningen
KIADIS PHARMA Convertible loan note 74.327 € 74.327 0,07%
MAPPER Convertible loan note 605.000 € 100.000 0,09%
NANTOFEN Loan note 398.770 $ 298.436 0,28%
PROSONIX Loan note 200.000 £ 232.356 0,22%
TCLAND Convertible loan note 500.000 € 500.000 0,47%

1.205.118 1,14%

Commercial paper
DEME 4.000.000 € 3.995.126 3,77%
CODRALUX (JAN DE NUL) 1.500.000 € 1.499.525 1,41%

5.494.650 5,18%
Totaal Financieel Vaste Activa - Vorderingen € 6.699.769 6,32%

Totaal Financieel Vaste Activa € 99.778.376 94,13%

Cash € 3.837.223 3,62%
Andere Netto Activa € 1.013.655 0,96%
Quest for Growth - gewone aandelen 259.305 € 1.376.910 1,30%

Totaal Intrinsieke Waarde € 106.006.163 100,00%

Verbintenissen

Onderneming Verbintenissen Munt Verbintenis in € 

% van de
Intrinsieke 

Waarde
CAPRICORN CLEANTECH FUND 1.125.000 -125.000 € 1.125.000 1.06%
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND 11.250.000 11.250.000 € 11.250.000 10.61%

CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY
PARTNERS I

373.086 -12.350 € 373.086 0.35%

CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY
PARTNERS II

2.535.665 -77.623 € 2.535.665 2.39%

LIFE SCIENCES PARTNERS III 196.548 -77.818 € 196.548 0.19%
LIFE SCIENCES PARTNERS IV 1.717.779 0 € 1.717.779 1.62%
SCHRODER VENTURES LSF II 19.953 -52.000 $ 14.933 0.01%
VENTECH CAPITAL 2 305.571 -10.186 € 305.571 0,29%
VERTEX III 428.183 0 $ 320.488 0,30%

17.839.030 16,83%

Totaal verbintenissen € 17.839.030 16,83%

DEELNEMINGEN OP 31 DECEMBER 2010
Investeringen in durfkapitaalfondsen
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België 

Nederland 

Duitsland 

Verenigd Koninkrijk 

Frankrijk 

Zwitserland 

Israël 

Oostenrijk 

Ierland 

V.S. 

Malta 

Portugal 

Portefeuillespreiding van het geïnvesteerde 
deel van de portefeuille per land

Niet genoteerd 

Euronext Amsterdam 

Deutsche Börse 

durfkapitaalfondsen 

Euronext Brussel 

SWX Swiss Exchange 

Commercial Paper 

Nasdaq 

Euronext Parijs 

Wenen 

Dublin 

Portefeuillespreiding van het geïnvesteerde 
deel van de portefeuille per markt

Software & Diensten 

Electrical & Engineering 

Farma & Biotech 

Fondsen & gediversifieerde  …

Technologie Hardware 

Andere sectoren 

Materialen 

Medische Uitrusting & Diensten 

Halfgeleiders 

Portefeuillespreiding van het geïnvesteerde
deel van de portefeuille per sector
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Quest for Growth richt zich op Europese groeiaandelen in
diverse technologische sectoren zoals biowetenschappen,
informatietechnologie, software, halfgeleiders, telecom,
elektronica, nieuwe materialen en bijzondere
opportuniteiten in andere groeisectoren. Het beheerd
kapitaal op 31 december 2010 bedroeg 106 miljoen EUR.

Quest for Growth noteert sinds 23 september 1998 op
Euronext Brussel.

De privak, opgericht bij Koninklijk Besluit van 18 april
1997, is een beleggingsinstrument dat particuliere
beleggers een passend kader wil bieden om in niet-
genoteerde vennootschappen en groeibedrijven te
beleggen.

De privak is een gesloten fonds, staat onder het toezicht
van de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen en is onderworpen aan specifieke 
investeringsregels en verplichtingen op het vlak van de 
dividenduitkering:

Investeringsregels
- Minstens 50 % van de portefeuille moet in aandelen

geïnvesteerd zijn;
- Minstens 70 % van de portefeuille (gekwalificeerde 

investeringen) moet geïnvesteerd zijn in:
- Niet-beursgenoteerde ondernemingen
- Ondernemingen die op een groeimarkt noteren
- Durfkapitaalfondsen met een gelijkaardig

investeringsbeleid als de privak.

De investeringen in ondernemingen die op groeimarkten
noteren, mogen echter niet meer bedragen dan 50 % van
de gekwalificeerde deelnemingen.

De privak mag niet meer dan 20 % van zijn portefeuille of
meer dan 6,2 miljoen EUR per jaar in één onderneming
beleggen. 

Quest for Growth verhoogde haar kapitaal op 8 november
2005 met 32 miljoen EUR en op 30 april 2007 met 20
miljoen EUR. Conform het Koninklijk Besluit van 18 april
1997 heeft het fonds vanaf deze respectievelijke data 5 jaar
de tijd om zich met de investeringsregels voor de privak in
regel te stellen.

10 l  ALGEMEEN VERSLAG 2010

PROFIEL, DOEL EN
INVESTERINGSBELEID
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Belastingvoordelen
De privak geniet aanzienlijke belastingvoordelen. Deze
voordelen gelden alleen als de investeringsregels worden
nageleefd en:

- Alle ondernemingen in de portefeuille aan een
normaal belastingstelsel onderworpen zijn;

- Minstens 80 % van de gerealiseerde winsten van het
boekjaar als dividend uitgekeerd worden. (Quest for
Growth specificeert in zijn Statuten dat het tenminste
90 % van de gerealiseerde winsten zal uitkeren.)

Indien de privak deze beleggingsregels naleeft, is de 
belastbare basis beperkt tot de verworpen uitgaven en
abnormale en goedgunstige voordelen.

Belastbaarheid in hoofde van Belgische
particulieren en aan de rechtspersonen-
belasting onderworpen vennootschappen

Dividenduitkeringen 
Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op dat deel
van het dividend dat afkomstig is uit door de privak
gerealiseerde meerwaarden op aandelen. Het resterende
deel van het dividend is onderworpen aan een roerende
voorheffing van 15 %. De roerende voorheffing werkt 
bevrijdend. 

Meerwaarde op aandelen 
Particuliere beleggers zijn in principe niet belast op 
de meerwaarde die zij realiseren bij verkoop van hun 
aandelen van de privak.

Belastbaarheid in hoofde van de 
Belgische beleggers onderworpen aan
de vennootschapsbelasting.

Dividenduitkeringen
Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op dat deel
van het dividend dat afkomstig is uit door de privak
gerealiseerde meerwaarden op aandelen. Het resterende
deel van het dividend is onderworpen aan een roerende
voorheffing van 15 %. 

Uitgekeerde dividenden komen in aanmerking voor aftrek
als Definitief Belaste Inkomsten (DBI). Noch de
participatiedrempel, noch de permanentievoorwaarde zijn

van toepassing voor de aftrek als Definitief Belaste
Inkomsten. Bovendien moet de deelneming in de privak
niet noodzakelijk als Financiële Vaste Activa geboekt zijn
om in aanmerking te komen voor DBI-aftrek.  

De door de privak uitgekeerde dividenden komen enkel
voor DBI-aftrek in aanmerking in de mate dat zij afkomstig
zijn uit dividenden of uit vrijgestelde meerwaarden op
aandelen. Inkomsten uit dividenden die geen recht op aftrek
geven of niet uit vrijgestelde meerwaarden op aandelen 
afkomstig zijn, zijn aan de vennootschapsbelasting
onderworpen aan een tarief van 33,99 %. 

Meerwaarde op aandelen 
De meerwaarde op aandelen uit de realisatie van aan-
delen van de privak is volledig aan de
vennootschapsbelasting onderworpen aan een tarief van
33,99 %. Minderwaarden zijn niet aftrekbaar. Aangezien
de privak echter het grootste deel van zijn winst uitkeert,
blijft de meerwaarde op aandelen beperkt.  

Investeringsbeleid
Quest for Growth investeert in groeibedrijven met als
doel meerwaarden in belastingvrije inkomsten om te 
zetten, via de structuur van de privak. De portefeuille is
grotendeels geïnvesteerd in groei-ondernemingen die 
op Europese beurzen (Euronext, London Stock Exchange,
Deutsche Börse, enz.) en andere gereglementeerde
beurzen noteren.
Het resterende gedeelte zal worden geïnvesteerd in 
niet-beursgenoteerde ondernemingen die binnen de 36
maanden een beursnotering plannen of voor een
overname in aanmerking komen. Investeringen in
startende of jonge ondernemingen zijn toegestaan, maar
zullen uitzonderingen blijven.
Van deze niet-beursgenoteerde ondernemingen kan tot
15 % van de portefeuille worden belegd in durfkapitaal of
durfkapitaalfondsen met een investeringsbeleid dat past
in het beleggingsbeleid van Quest for Growth.



Quest for Growth is een publieke privak die als missie
heeft om te investeren in groeibedrijven en op deze ma-
nier meerwaarden te realiseren die onder de vorm van di-
videnden worden uitgekeerd aan de aandeelhouders,
zonder dat roerende voorheffing verschuldigd is.

Met deze missie voor ogen, selecteert Quest for Growth
een aantal sectoren  waarvan ze verwacht dat deze sneller
zullen groeien dan andere. Deze sectorkeuze wordt perio-
diek herzien; de meeste sectoren kennen immers initieel
een fase van snelle groei, waarna deze groei afvlakt en vaak
gevolgd wordt door consolidatie als de sector meer matuur
wordt. Bij haar start in 1998 viseerde Quest for Growth
naast biotech vooral informatie techno logie en telecom. Op
dit ogenblik is de interesse voor biotech intact gebleven
omdat kleine sterk groeiende biotechbedrijven een steeds
grotere rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe medicij-
nen, en dit in wissel werking met grote farmaceutische groe-
pen die een interessant exit kanaal bieden. De belangstel-
ling voor telecombedrijven, en dan vooral voor operatoren,
is dan weer sterk verminderd omdat telecom steeds meer
als een «nutsbedrijf» wordt beschouwd en de sector reeds
sterk consolideerde. Voor informatietechnologie is het
plaatje veel genuanceerder. Sommige “Internet”-bedrijven
van rond de eeuwwisseling hebben ondertussen een sta-
biele cash flow, maar halen hun concurrentie voordeel vaak
niet meer uit technologische voorsprong, wel uit het exploi-
teren van een bijzonder businessmodel of bijvoorbeeld een
zeer efficiënte logistiek. Aan de andere kant zijn er nog tal
van innovatieve jonge bedrijven die zich toeleggen op de
ontwikkeling van state-of-the-art innovatieve hard- en soft-
ware aan de ICT kant. 

De laatste jaren kwam vooral cleantech of propere tech-
nologie als een interessant «investeringsthema» op in
Quest for Growth’s investeringsuniversum. Cleantech is
meer een thema dan een sector omdat het de traditio-
nele sectorindeling doorkruist: cleantech bedrijven komen
bijvoorbeeld voor in de sectoren (hernieuwbare) energie
en (nieuwe) materialen. Maar ook diverse andere bedrij-
ven in zeer uiteenlopende sectoren zoals engineering,
soft- en hardware focussen zich steeds meer op het 
cleantech aspect van hun business. Cleantech is vandaag
voor circa 50 % aanwezig in de genoteerde portefeuille
van Quest for Growth.

Binnen de weerhouden sectoren of thema’s en hun deel-
segmenten probeert Quest for Growth de toekomstige

“winnaars” te identificeren, zowel bij genoteerde onder-
nemingen als bij private bedrijven.

Bij de niet-genoteerde bedrijven zoekt Quest for Growth
vooral naar opportuniteiten in het «later stage» segment.
Eerder dan “seed money” (i.e. zaaikapitaal) te verstrekken
of starters te financieren, zoekt Quest for Growth naar 
bedrijven die al een zekere positieve evolutie kunnen
voorleggen: bedrijven die meestal een marktklaar pro-
dukt hebben of hier erg dichtbij staan. De voorkeur gaat
naar ondernemingen die een businessplan ontwikkelen
dat vrij snel naar een positieve cash flow zou moeten lei-
den. Een uitzondering hierop vormen de biotechbedrijven
die een eigen dynamiek hebben en waar significant 
kapitaal al in een vroeger stadium nodig is, maar waar
exits dan ook sneller mogelijk zijn. Bij een eerste investe-
ring in een niet-genoteerd bedrijf, zal Quest for Growth
zich steeds afvragen of er een redelijke kans bestaat op
een exit (i.e. uitstap uit het bedrijf) binnen de 3 jaar na de
eerste investering. Zowel een beursintroductie als een
overname door een andere speler (trade sale) kunnen
voor liquiditeit zorgen. Af en toe beslist Quest for Growth
om toch een eerste investering te maken in een bedrijf
dat duidelijk nog verder van een exit staat en waar nog
meerdere financieringsrondes gepland zijn. Het gaat dan
om bedrijven die uitzonderlijke beloftes inhouden en
waarbij een eerste, eerder beperkte, investering vooral
geldt als toegangsticket tot de ‘later stage’ kapitaalron-
des. Quest for Growth zal inderdaad vaak opeenvolgende
malen in hetzelfde bedrijf investeren maar probeert zich
te beperken tot een totale investeringskost die niet meer
bedraagt dan 5 % van de totale portefeuille. Bij een 
eerste investering maakt Quest for Growth dan ook een
inschatting van toekomstige kapitaalnoden en houdt
hiermee rekening bij het bepalen van het bedrag van haar
initiële investering. Dit is belangrijk om bij volgende 
kapitaalrondes nog te kunnen ‘volgen’ ttz. voldoende 
investeringsmogelijkheden hebben om niet verwaterd te
worden.  Quest for Growth tracht ook te vermijden dat
een belang in een niet-genoteerd bedrijf minder be-
draagt dan 0,5 % van haar eigen vermogen. De analyse,
onderhandeling en beslissing om te investeren in een 
privaat bedrijf, en de verdere opvolging ervan, vormen
een arbeidsintensief proces waarvan de kost snel gaat 
oplopen voor kleinere transacties.  

Geografisch richt Quest for Growth zich vooral op Euro-
pese ondernemingen. Niet–Europese ondernemingen
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moeten een duidelijk link hebben naar Europa. Dit laat
Quest Management NV, de fondsbeheerder, toe om de
portefeuillebedrijven op een efficiënte manier van nabij
op te volgen. 

Quest for Growth streeft niet naar een meerderheid in de
niet-genoteerde ondernemingen waarin ze investeert.
Meestal schommelt haar participatie tussen minimaal 2,5 %
en maximaal 20 %. Quest for Growth heeft niet de 
ambitie deze bedrijven zelf te leiden, maar wil wel als signifi-
cante minderheidsaandeelhouder een rol spelen naast an-
dere vaak grotere financiële aandeelhouders. Quest for
Growth vindt het wel essentieel om via de Raad van Bestuur,
als effectief bestuurder of waarnemer, of via andere afspra-
ken ten alle tijde voldoende geïnformeerd te worden om de
ontwikkeling van het bedrijf op elk moment goed te kunnen
inschatten.  In de praktijk is dit niet altijd mogelijk; bijvoor-
beeld wanneer Quest for Growth het niet opportuun acht
deel te nemen  aan opeenvolgende kapitaalverhogingen en
daardoor haar belang substantieel ziet terugvallen.

Naast directe investeringen in niet-genoteerde bedrijven
investeert Quest for Growth ook in andere fondsen die
een investeringsstrategie hanteren die nauw aansluit bij
de investeringsstrategie van Quest for Growth zelf. Quest
for Growth selecteerde deze fondsen op basis van de
kwaliteit van hun beheerders, maar keek ook naar moge-
lijke strategische toegevoegde waarde. Deze toege-
voegde waarde is bijvoorbeeld de focus van het derde
fonds op een geografische markt, die interessant is voor
Quest for Growth, maar waar ze zelf minder goed verte-
genwoordigd is en het verwerven van co-investerings-
rechten waardoor Quest for Growth zelf rechtstreeks in
de onderliggende bedrijven van het fonds kon investeren.  

Quest for Growth verbond er zich ook toe om, over een
periode van 5 jaar, € 15 miljoen te investeren in het Capri-
corn Health-tech Fund.  Deze beslissing kadert in de aan-
gekondigde intentie tot fusie tussen Quest Management
NV, de huidige gedelegeerd bestuurder van Quest for
Growth, en Capricorn Venture Partners NV, een specialist
in investeringen in niet-genoteerde bedrijven, actief in
dezelfde sectoren als Quest for Growth, namelijk Clean-
tech, Health-tech en ICT. De voorgestelde fusie is voor
Quest for Growth vooral van belang omdat men via deze
krachtenbundeling zowel kwantitatief als kwalitatief tot
een hogere instroom van investeringen in private equity
zal komen en zodoende de toekomstige resultaten van
Quest for Growth verder kan verbeteren.

De investeringsstrategie voor genoteerde bedrijven is
grotendeels parallel met die voor niet-genoteerde onder-
nemingen. Sectorieel en geografisch is de interesse onge-
veer hetzelfde. Ook de gehanteerde concentratielimiet –
slechts uitzondelijk één enkel portefeuillebedrijf dat meer
dan 5 % van de globale inventariswaarde uitmaakt - is 
dezelfde . Wel kan de genoteerde portefeuille sneller 
inspelen op eventuele ontwikkelingen in de geselec-
teerde sectoren. De genoteerde portefeuille kan veel
meer dynamisch beheerd worden; bij niet-genoteerde 
bedrijven is zowel de investering als de desinvestering
een zeer tijdsintensief proces. Bovendien kan een minder-
heidsaandeelhouder normaliter geen exit forceren. Als
voorbeeld kunnen we de recente bijkomende focus op
cleantech  nemen: die is al zeer duidelijk aanwezig in de
genoteerde portefeuille maar veel minder in de niet-ge-
noteerde. Anderzijds zijn zeer innovatieve niche-spelers
meestal alleen te vinden aan de private kant omdat ze
nog te klein en te risicovol zijn om op de beurs te staan. 

De genoteerde portefeuile van Quest for Growth wordt
100 % actief beheerd en een benchmark wordt enkel a
posteriori gehanteerd om de performance te evalueren.
De aandelenselectie gebeurt op basis van fundamentele
analyse: belangrijke criteria zijn onder meer de verwachte
groei en de Koers/Winst verhouding. De meeste aandelen
binnen de portefeuille zijn kleine en middelgrote onder-
nemingen en sluiten dus qua dimensie goed aan bij de
niet-genoteerde portefeuille. Quest for Growth vindt het
erg belangrijk om regelmatig persoonlijk contact te heb-
ben met het management van deze bedrijven. Naast
middelgrote ondernemingen zal Quest for Growth ook 
af en toe in grote bedrijven investeren. Dit is vooral 
belangrijk voor het praktisch beheer van de portefeuille:
aanpassingen op korte termijn gebeuren vlotter via gro-
tere marktkapitalisaties door hun betere liquiditeit. Quest
for Growth maakt weinig gebruik van afgeleide produc-
ten. Via de aankoop van put-opties op indexen wordt
soms de afhankelijkheid van het algemeen beursklimaat
verminderd, door het schrijven van call-opties op individu-
ele aandelen in portefeuille wordt dan soms weer gepro-
beerd het rendement van de portefeuille te verbeteren.

Quest for Growth belegt hoofdzakelijk in Euroland zodat
haar wisselkoersrisico’s beperkt zijn. Belangrijke wisselrisi-
co’s van grote participaties uitgedrukt in een munt die
weinig met de euro gecorrelleerd is, worden grotendeels
ingedekt door termijnverkopen.



INZAKE CORPORATE GOVERNANCE 2009

Corporate governance is de Engelse term voor
ondernemingsbestuur. Binnen de bedrijfskunde gebruikt
men de term voor het aanduiden van hoe een
onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet
worden. Het omvat vooral ook de relatie met de
belangrijkste belanghebbenden (stakeholders) van de
onderneming zoals de eigenaars (aandeelhouders),
werknemers, afnemers en de samenleving als geheel. 

In 2004 publiceerde de Commissie Corporate Governance
de eerste versie van de Belgische Corporate Governance
Code voor beursgenoteerde vennootschappen. 

Op 12 maart 2009 werd de tweede editie van de
Belgische Corporate Governance Code gepubliceerd. De
herziene Code was het resultaat van de werkzaamheden
in de Commissie Corporate Governance onder het
voorzitterschap van Herman Daems. De Code 2009
houdt rekening met de Europese en Belgische
regelgeving op het vlak van corporate governance, met
de evolutie van de codes en best practices op het gebied
van deugdelijk bestuur in de overige EU-landen en met
de verwachtingen van de samenleving en de
stakeholders tegen een achtergrond van verregaande
veranderingen ten gevolge van de financiële en
economische crisis.

De Code bevat principes, bepalingen en richtlijnen. 
Negen principes vormen de pijlers van goede corporate
governance. Bepalingen zijn aanbevelingen die omschrijven
hoe de principes worden toegepast. De vennootschappen
worden verondersteld deze bepalingen na te leven of uit te
leggen waarom zij, in het licht van hun eigen specifieke
situatie, dit niet doen. De Code is gebaseerd op het 'pas toe
of leg uit'-principe (‘comply or explain’). De flexibiliteit die
dit principe biedt, werd verkozen boven een strikte
toepassing van een gedetailleerde reeks regels, omdat
zodoende rekening kan worden gehouden met de
specifieke kenmerken van de vennootschappen zoals hun
omvang, aandeelhoudersstructuur, activiteiten, risicoprofiel
en beheerstructuur. In specifieke gevallen mogen de
vennootschappen dus van de bepalingen van de Code
afwijken mits ze hiervoor een geldige verklaring geven. De
vennootschappen bepalen wat zij in hun specifieke situatie
als de best practices beschouwen en geven er in hun
Verklaring inzake Corporate Governance een gegronde
reden voor ('explain'). Kleinere vennootschappen kunnen
bijvoorbeeld oordelen dat sommige bepalingen niet naar
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verhouding of minder relevant zijn. Bovendien hebben
holdings en beleggingsvennootschappen misschien een
andere bestuursstructuur, hetgeen de relevantie van
bepaalde bepalingen kan beïnvloeden. Voor vennoots-
chappen die in hun Verklaring inzake Corporate Governance
geldige redenen aanvoeren waarom ze van de Code
afwijken, kan nog altijd worden beschouwd dat zij de Code
naleven. De bepalingen worden met richtlijnen aangevuld
die als leidraad dienen voor de wijze waarop de
vennootschap de bepalingen van de Code toepast of
interpreteert. 

De Wet van 6 april 2010 tot versterking van het
deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen
verplicht deze ondernemingen om de code die ze
toepassen inzake deugdelijk bestuur aan te duiden.
Bovendien moet worden aangegeven waar de betrokken
code raadpleegbaar is. Indien de onderneming de code
inzake deugdelijk bestuur niet volledig toepast moet zij
aangeven van welke delen van de code zij afwijkt en
waarom zij van de code afwijkt. Via aanpassingen in de
vennootschapswetgeving worden een aantal corporate
governance principes verplicht gemaakt. Van deze
wettelijke bepalingen kan niet afgeweken worden en is
het “comply or explain” principe niet meer van
toepassing. Ondernemingen zijn voortaan verplicht een
verklaring inzake corporate governance en een
remuneratieverslag op te nemen in hun jaarverslag. Het
verslag moet ook een beschrijving bevatten van de
belangrijkste kenmerken van de interne controle- en
risicobeheersystemen van de vennootschap, in verband
met het proces van financiële verslaggeving. 

Quest for Growth voldoet aan vrijwel alle bepalingen uit
de Code 2009 en gaat soms verder dan wat de
bepalingen vragen. Het Corporate Governance Charter
kan geraadpleegd worden op de Quest for Growth
website: www.questforgrowth.com 

DE VENNOOTSCHAP PAST EEN 
DUIDELIJKE GOVERNANCESTRUC-
TUUR TOE

Het audit comité van Quest for Growth heeft een
toelichting over de uitvoering van interne controle en
risicobeheer, opgesteld door Quest Management bij de
uitoefening van zijn taak als gedelegeerd bestuurder,
goedgekeurd.  De belangrijkste kenmerken van de
interne controle- en risicobeheersystemen zijn hieronder
toegelicht: 

Interne Controle
Het dagelijks bestuur van Quest for Growth is
toevertrouwd aan Quest Management NV. 
De raad van bestuur van Quest for Growth en meer in het
bijzonder het audit comité houden toezicht op:
• De kwaliteit en de integriteit van de interne controle,

de boekhouding en de financiële
rapporteringprocessen van de vennootschap;

• De financiële verslagen en andere financiële
informatie die door de vennootschap aan de
aandeelhouders verstrekt wordt.

• De organisatie van de interne controle inzake
boekhouding, financiële transacties en naleving van
de wetten waaraan de vennootschap onderworpen is.

Quest Management NV heeft als gedelegeerd bestuurder
een aantal procedures opgezet die de kwaliteit en de
integriteit van de financiële verslaggeving waarborgen.
Die procedures zijn opgenomen in de procedureboeken
van Quest for Growth en Quest Management en die
bijgewerkt worden indien nodig. 

De belangrijkste kenmerken en/of doelstellingen van het
door Quest Management gehanteerde interne
controlesysteem zijn: 
• De beschikbaarheid van correcte financiële en

beheerinformatie;
• De bescherming van de activa van de vennootschap
• Toezicht op de naleving van de wetgeving waaraan de

vennootschap onderworpen is;
• De voorkoming van fraude;
• Verhoging van de kwaliteit van de verslaggeving;
• Vaststelling en correctie van foute gegevens. Het

opstellen van maatregelen om vastgestelde fouten in
de toekomst te vermijden;

Bondige toelichting van een aantal be-
palingen uit de corporate governance
code die door Quest for Growth speci-
fiek ingevuld zijn of waarvoor Quest
for Growth afwijkt van de bepalingen



• Waarborgen van de continuïteit van de verslaggeving
door het maken van duidelijke afspraken, het
vastleggen van verantwoordelijkheden en
documentatie van processen;

• Efficiëntieverhoging van werking;
• Interne en externe transparantie.

Risicobeheer
De Raad van Bestuur volgt de voornaamste risico’s
waaraan de vennootschap blootgesteld is van nabij op.
Risicobeheer is voor Quest for Growth een belangrijk
gegeven.  De belangrijkste risico’s zijn het marktrisico (de
schommelingen op de aandelenmarkten en het
liquiditeitsrisico) en ten aanzien van de niet-genoteerde
vennootschappen het niet–performantie risico en,
daardoor een waarderingsrisico.  Andere beheerde
risico’s hebben vooral betrekking op deviezenposities en
op operationele risico’s. 

Aan de Raad van Bestuur wordt maandelijks door Quest
Management gerapporteerd over de volledige portefeuille,
de cashposities en de schuldposities. Deze rapportering
stelt de Raad van Bestuur in staat de gediversifieerde
portefeuille en cash posities effectief te controleren. De
posities worden driemaandelijks door de Raad van Bestuur
besproken en indien nodig bijgestuurd. 

DE VENNOOTSCHAP HEEFT EEN
DOELTREFFENDE EN EFFICIËNTE
RAAD VAN BESTUUR DIE
BESLISSINGEN NEEMT IN HET
VENNOOTSCHAPSBELANG
De dagorde van elke bestuurszitting wordt voorafgaandelijk
samen met de onderliggende documenten en voorstellen ter
beschikking gesteld van de leden. Het ontwerp van de
notulen van de vergadering wordt enkele dagen na de
vergadering naal alle leden verstuurd voor nazicht en
vervollediging. Het definitief ontwerp van de notulen wordt
op de volgende raad besproken en goedgekeurd.
De heer René Avonts treedt in zijn hoedanigheid van vast
vertegenwoordiger van Quest Management NV, de
gedelegeerde bestuurder van de vennootschap, op als
secretaris van de raad van bestuur. Bestuurders hebben
individueel toegang tot de secretaris van de vennootschap.

De heer Marc Pauwels treedt als afgevaardigde van Quest
Management NV op als secretaris van het auditcomité.
Alle bestuurders hebben individueel toegang tot de
secretaris van het auditcomité. 

ALLE BESTUURDERS GEVEN BLIJK 
VAN INTEGRITEIT EN TOEWIJDING
Elke bestuurder regelt zijn persoonlijke en zakelijke
belangen zó dat er geen rechtstreekse of onrechtstreekse
belangenconflicten met de vennootschap ontstaan.
Transacties tussen de vennootschap en haar bestuurders
dienen tegen de gebruikelijke marktvoorwaarden plaats
te vinden. De raad van bestuur stelt een beleid op
betreffende transacties en andere contractuele banden
tussen de vennootschap, met inbegrip van haar
verbonden vennootschappen, en haar bestuurders die
niet onder de wettelijke belangenconflictenregeling
vallen. 

Deze bevoegdheid is door de raad van bestuur
toegekend aan het auditcomité. Het auditcomité kijkt
vooral nauwlettend toe bij situaties of transacties waar
één van de volgende partijen of juridische entiteiten een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft in een
transactie die door de vennootschap uitgevoerd wordt:
• De beheersvennootschap;
• Personen die verbonden zijn met de

beheersvennootschap;
• Bestuurders, directeurs en personen die

verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van
Quest for Growth of de beheersvennootschap.

Bestuurders, directeurs en personen die verantwoordelijk
zijn voor het dagelijks bestuur van Quest for Growth of de
beheersvennootschap zijn gebonden door een code of
ethical code. 

DE VENNOOTSCHAP HEEFT EEN 
RIGOUREUZE EN TRANSPARANTE
PROCEDURE VOOR DE BENOEMING
EN DE BEOORDELING VAN HAAR
RAAD EN HAAR LEDEN
De mandaten van de leden van de raad van bestuur
worden verleend voor een termijn van 3 jaren.
Hernieuwing van de mandaten gebeurt na evaluatie door
de raad van bestuur onder leiding van  de voorzitter. De
voorzitter overlegt hierbij afzonderlijk met alle
bestuurders individueel.

De niet-uitvoerende bestuurders evalueren jaarlijks de
interactie met de gedelegeerd bestuurder. Daartoe
komen zij minstens éénmaal per jaar bijeen in afwezigheid
van de de gedelegeerd bestuurder. 
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DE RAAD VAN BESTUUR RICHT 
GESPECIALISEERDE COMITÉS OP

De Corporate Governance code beveelt de oprichting
aan van gespecialiseerde comités op niveau van de Raad
van Bestuur: een auditcomité, een remuneratiecomité en
een benoemingscomité. Quest for Growth voorziet
statutair enkel in een auditcomité.

De Raad van Bestuur heeft besloten geen benoemings-
en/of remuneratiecomité op te richten. Deze beslissing
past bij de eenvoudige structuur van de vennootschap en
draagt bij tot de lage kostenstructuur van de
vennootschap. 

Het auditcomité
Het auditcomité van Quest for Growth vergadert, in
afwijking van de code, slechts tweemaal per jaar en
wanneer een vergadering nodig blijkt. In principe vindt
een vergadering van het auditcomité plaats vóór de Raad
van Bestuur die de halfjaar- en de jaarcijfers goedkeurt. 
Vanaf het moment dat de onderneming moet rapporteren
onder IFRS, zal het auditcomité op kwartaalbasis, 4 maal
per jaar samenkomen en wanneer een vergadering nodig
blijkt.

De Raad van Bestuur van Quest for
Growth vervult de taken die aan het
remuneratiecomité toegewezen zijn 
Elke beursgenoteerde onderneming richt een
remuneratiecomité op binnen zijn raad van bestuur.
Beursgenoteerde vennootschappen echter, die op
geconsolideerde basis aan ten minste twee van de drie
volgende criteria voldoen: 
- gemiddeld aantal werknemers gedurende het

betrokken boekjaar van minder dan 250 personen,
- balanstotaal van minder of gelijk aan 43.000.000 euro, 
- jaarlijk netto omzet van minder dan of gelijk aan

50.000.000 euro
zijn niet verplicht op een remuneratiecomité op te richten
binnen hun raad van bestuur maar in dat geval moeten de
aan het remuneratiecomité toegewezen taken worden
uitgevoerd door de raad van bestuur, op voorwaarde dat
de vennootschap over tenminste één onafhankelijke
bestuurder beschikt en dat, ingeval de voorzitter van de
raad van bestuur een utvoerend lid is, hij het
voorzitterschap van dit orgaan niet waarneemt als hij
optreedt in de hoedanigheid van remuneratiecomité.



Binnen de Raad van Bestuur is een
investeringscomité actief dat over alle
directe investeringen in niet-
genoteerde ondernemingen beslist

Het investeringscomité heeft een bevoegdheidsdelegatie
verleend aan een intern investeringscomité van de
gedelegeerd bestuurder voor wat betreft co-investerings-
beslissingen tot € 500.000 via fondsen en voor follow-on
investeringen tot maximum 50 %  van de reeds bestaande
investering tot een maximum gecumuleerde waarde van 
€ 3.000.000. De voorzitter van het investeringscomité heeft
evenwel een evocatierecht en kan ten allen tijde beslissen het
voorstel toch nog voor het investerings-comité te brengen.

DE VENNOOTSCHAP WERKT EEN 
DUIDELIJKE STRUCTUUR UIT VOOR
HET UITVOEREND MANAGEMENT

DE VENNOOTSCHAP VERGOEDT DE
BESTUURDERS EN DE LEDEN VAN HET
UITVOEREND MANAGEMENT OP EEN
BILLIJKE EN VERANTWOORDE WIJZE

Verslag van het remuneratiecomité

Vergoeding van de niet uitvoerende bestuurders:

De niet uitvoerende bestuurders die onafhankelijke
bestuurders ontvangen een jaarlijkse vaste vergoeding
van zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).
Bovendien ontvangen zij per vergadering van de Raad
van Bestuur, het auditcomité en het investeringscomité
waaraan zij deelnemen een vergoeding van vijfhonderd
euro (€ 500,00). De voorzitters van het investeringscomité
en van het auditcomité ontvangen, indien zij onafhankelijk
bestuurder zijn, een vergoeding van zevenhonderd vijftig
euro (€ 750,00)  per vergadering van het auditcomité en
het investeringscomité waaraan zij deelnemen (beslissing
van de Algemene Jaarvergadering van 15 maart
2007).Voor het boekjaar 2010 zijn volgende vergoedingen
toegekend aan niet uitvoerende bestuurders: 

Auxilium Keerbergen BVBA, vertegenwoordigd 
door de heer Frans Theeuwes: € 15.733
Pamica NV, vertegenwoordigd door 
de heer Michel Akkermans: € 14.520
Tacan BVBA, vertegenwoordigd door 
de heer Johan Tack: € 14.520

Gengest BVBA, vertegenwoordigd
door de heer Rudi Mariën: € 12.500
Bergendal & co SPRL, vertegenwoordigd 
door graaf Diego du Monceau de Bergendal: € 15.125
Koenraad Debackere ziet als onafhankelijk bestuurder af
van elke vergoeding.

Vergoeding van de uitvoerende bestuurders:

De raad van bestuur delegeert het dagelijks bestuur van
de vennootschap aan één of meer bestuurders, gekozen
uit de bestuurders die verkozen zijn op de lijst
voorgesteld door de houders van de klasse A-aandelen.
Zij voeren de titel van gedelegeerd bestuurder.
Quest Management NV is door de raad van bestuur
aangeduid als gedelegeerd bestuurder. 
De raad van bestuur bepaalt de vergoeding die aan deze
opdracht is verbonden. Voor de beraadslaging en de
belsissing over de vergoeding voor het mandaat van
gedelegdeerd bestuurder moet de vennootschap
voorafgaandelijk de procedure toegepast worden die
vastgelegd is in de §§ 2 en 3 van artikel 524 van het
Wetboek Vennootschappen. 

Dit houdt ondermeer in dat beslissing voorafgaandelijk
moet onderworpen worden aan de beoordeling van een
comité van drie onafhankelijke bestuurders, die bijgestaan
worden door één of meer onafhankelijke experts. 
De Raad van Bestuur, in zijn hoedanigheid van remuneratie -
comité, sloot op 15 maart 2010 een overeenkomst met
Quest Management af voor de uitoefening van het
mandaat van gedelegeerd bestuurder. De vergoeding voor
de uitoefening van dat mandaat voor de periode van 1 april
2010 tot 31 maart  2012 bedraagt € 1.500.000 per jaar. 
De totale beheervergoeding voor het jaar 2010 bedroeg 
€ 1.610.959.

De vergoeding voor de gedelegeerd bestuurder kan
begrensd worden op basis van een globale kostenratio
van 3,5 % op de netto inventariswaarde. Deze kosten
omvatten naast de beheervergoeding ook alle andere
operationele uitgaven, zoals de vergoeding van de
bewaarder, kosten van boekhouding, bestuurders-
vergoedingen, kosten van periodieke verslaggeving,
audit, enz. Bij overschrijding van de bovengrens zullen in
overleg tussen Quest Management en de onafhankelijke
bestuurders maatregelen overwogen worden die de
vennootschap toelaten de kostenratio opnieuw beneden
de 3,5 % maximum grens te brengen. De globale
kostenratio berekend voor het boekjaar 2010 bedroeg
2,24 % van het eigen vermogen op het einde van het
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vorige boekjaar voor winstverdeling. Op basis van het
eigen vermogen op het einde van het huidige boekjaar
bedraagt de globale kostenratio slechts 1,80 %. 

DE VENNOOTSCHAP GAAT MET DE
AANDEELHOUDERS EN POTENTIËLE
AANDEELHOUDERS EEN DIALOOG
AAN, GEBASEERD OP EEN
WEDERZIJDS BEGRIP VOOR ELKAARS
DOELSTELLINGEN EN
VERWACHTINGEN

De kennisgevingsplicht ontstaat wanneer bepaalde
percentages van het stemrechtentotaal overschreden of
onderschreden worden. De wettelijke drempels zijn
bepaald op 5% van de stemrechten, 10%, 15%, enz.
Telkens per schijf van 5%. Wie een drempel overschrijdt
dient een kennisgeving te doen op het ogenblik van de
overschrijding of onderschrijding van de drempel.

Quest for Growth ontving tot op 31 december 2010 2
kennisgevingen: 

Het vereiste percentage aandelen dat (een) aandeel -
houder(s) moet bezitten om een algemene vergadering te
kunnen samenroepen, mag niet meer dan 5 % van het
kapitaal bedragen.
Quest for Growth volgt, in overeenstemming met de
statuten en het Wetboek van Vennootschappen (artikel
532), de regel dat aandeelhouders die meer dan 20 % van
de aandelen bezitten, een Algemene Vergadering kunnen
samenroepen. Een percentage van maximum 5 % is
gezien de relatief bescheiden omvang van het bedrijf
minder aangewezen. De organisatie van Buitengewone
Algemene Vergaderingen zou inderdaad belangrijke
bijkomende financiële kosten kunnen veroorzaken met
een negatieve impact op het resultaat van het fonds.

Naam en adres %
Datum van 

drempeloverschrijding

Dexia Insurance Belgium SA
Livingstonelaan 6
1000 Brussel
België

11,82 % 21/06/2010

Laxey Partners Limited
4th Floor, Derby House, 
64 Athol Street, Douglas
Isle of Man  IM1 1JD
Verenigd Koninkrijk

9,86 % 17/09/2010
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VAN BESTUUR

Datum waarop de
ambtstermijn ver-
valt: aan het einde
van de Algemene
Vergadering die
de resultaten voor
het financiële jaar
dat eindigt op 
31 december
vaststelt

Voorgesteld 
door houders van
aandelen klasse

Voorzitter Jos B. Peeters 2010 A

Gedelegeerd
bestuurder Quest Management NV vertegenwoordigd door René Avonts, 

gedelegeerd bestuurder 2010 A

Ondervoorzitter Bergendal & CO SPRL (1) vertegenwoordigd door Graaf Diego du 
Monceau de Bergendal 2010 B

Ondervoorzitter Tacan BVBA (2) vertegenwoordigd door Johan Tack 2010 A

Bestuurder Euro Invest Management NV vertegenwoordigd door Philippe Haspeslagh 2010 A

Bestuurder De Meiboom NV vertegenwoordigd door Edward Claeys 2010 B

Bestuurder Auxilium Keerbergen BVBA (1) vertegenwoordigd door Frans Theeuwes 2010 B

Bestuurder Gengest BVBA (1) vertegenwoordigd door Rudi Mariën 2010 Gewone

Bestuurder Koenraad Debackere (1) 2010 Gewone

Bestuurder Dirk Vanderschrick 2010 B

Bestuurder Pamica NV (1) vertegenwoordigd door Michel Akkermans 2010 Gewone

(1) Onafhankelijk bestuurder
(2)   Onafhankelijk bestuurder sinds 17 juli 2009

Samenstelling, aanstellingen en einde van de ambtstermijn

In overeenstemming met de Statuten van Quest for Growth is het bestuur van de
vennootschap toevertrouwd aan een Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur telt tenminste acht en ten hoogste vijftien leden. De houders
van klasse A- en klasse B-aandelen hebben elk het recht om een lijst van kandidaat-
bestuurders in te dienen. De algemene vergadering kiest vier bestuurders uit elke
lijst. De houders van gewone aandelen hebben het recht om de namen van een of
meer kandidaat-bestuurders voor te stellen. De algemene vergadering mag
maximaal zeven bestuurders uit deze lijst kiezen.

Leden van de Raad worden door de algemene aandeelhoudersvergadering voor
een periode van ten hoogste drie jaar benoemd.

Bestuurders van wie de ambtstermijn afgelopen is, mogen opnieuw aangesteld
worden.

De leden van de Raad van Bestuur tijdens het boekjaar worden hieronder vermeld
met de duur van hun huidige ambtstermijn.

Op 31 december 2010 bestond de Raad van Quest for Growth uit 11 leden.

Er zetelen zes onafhankelijke bestuurders in de Raad van Quest for Growth. Het
criterium onafhankelijkheid is gebaseerd op artikel 526ter van het Wetboek van
Vennootschappen.
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De Raad van Bestuur is dit jaar
zevenmaal samengekomen. 25/01/2010 15/03/2010 19/04/2010 19/07/2010 25/10/2010 02/11/2010 01/12/2010

Jos B. Peeters A A A A A A A

Quest Management NV
René Avonts

A A A A A A A

Euro Invest Management NV
Philippe Haspeslagh

A A V V A A A

Tacan BVBA
Johan Tack

A A A A A A A

Bergendal & Co SPRL
Graaf Diego du Monceau de Bergendal

A V A A A A A

Dirk Vanderschrick A A A A V A A

Auxilium Keerbergen BVBA
Frans Theeuwes

A V A A A A A

De Meiboom NV
Edward Claeys

A A A A A A A

Gengest BVBA
Rudi Mariën

A A A V A V A

Pamica NV
Michel Akkermans

A A A V A A V

Koenraad Debackere V V V V V V V

A = aanwezig  V = verontschuldigd

Het Auditcomité is dit jaar tweemaal samengekomen. 25/01/2010 19/07/2010
Tacan BVBA
Johan Tack

A A

Bergendal & Co SPRL
Graaf Diego du Monceau de Bergendal

A A

Auxilium Keerbergen BVBA A A

A = aanwezig  V = verontschuldigd

Het Comité van Onafhankelijke Bestuurders 
is dit jaar eenmaal samengekomen. 25/01/2010
Auxilium Keerbergen BVBA
Frans Theeuwes

A

Bergendal & Co SPRL
Graaf Diego du Monceau de Bergendal

A

Gengest BVBA A

A = aanwezig  V = verontschuldigd

Het Investeringscomité is dit jaar
zesmaal samengekomen.

26/01/2010
TcLand 

Expression

24/02/2010
Anteryon

31/05/2010
Anteryon

16/06/2010
Kind 

Consumer

14/07/2010
Syntaxin

22/07/201
Novashunt

Jos B. Peeters A A A A A A

Quest Management NV
René Avonts

A A A A A A

Euro Invest Management NV
Philippe Haspeslagh

A A A A V A

Dexia Bank
Goedele Ertveldt

A A A A A A

De Meiboom NV
Edward Claeys

A V A A A A

Gengest BVBA
Rudi Mariën

A A V A V V

Pamica NV
Michel Akkermans

V A A V A A

A = aanwezig  V = verontschuldigd
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Jos B. Peeters is de oprichter en
managing partner van Capricorn
Venture Partners NV, een Leuvense
durfkapitaal vennootschap. Gedurende
zeven jaar was hij gedelegeerd
bestuurder van BeneVent Management
NV, een durfkapitaalvennootschap
geassocieerd met de Kredietbank-
Almanij-groep. Daarvoor werkte hij 
voor de internationale technologie-
consultinggroep PA Technology en bij
Bell Telephone Manufacturing
Company, nu onderdeel van Alcatel. 
Dr. Peeters behaalde de graad van
Doctor in de fysica aan de Katholieke
Universiteit van Leuven. Hij was ook
voorzitter van de European Venture
Capital Association (EVCA) en
medestichter van EASDAQ, de pan-
Europese beurs voor groei-aandelen.
Hij is momenteel bestuurder van
EASDAQ NV. Daarnaast is hij lid van de
Global Advisory Board van de London
Business School en Ere-Fellow van het
Hogenheuvelcollege en Fellow en
Voorzitter van Science@Leuven, beide
aan de KU Leuven.

DR. JOS B. PEETERS 
VOORZITTER

Graaf Diego du Monceau de
Bergendal brengt een schat aan
ervaring in senior management mee.
Na een succesvolle carrière in
corporate finance bij Merrill Lynch en
Swiss Bank International Corporation
vervoegde hij de GIB Group, waar hij
tot gedelegeerd bestuurder opklom.
Vervolgens werd hij bij de GIB Group
Chief Executive Officer. Momenteel is
hij voorzitter van Groupe 3 Suisses
International (FR) en onafhankelijk
bestuurder van ING België,
Continental Bakeries (NL), Euroshoe
Group, WE International en GAM
Holding (CH). Daarnaast is hij ook
bestuurder van verschillende non-
profitorganisaties.

BERGENDAL & CO SPRL 
ONDERVOORZITTER - ONAFHANKELIJK BESTUURDER -
VERTEGENWOORDIGD DOOR 
GRAAF DIEGO DU MONCEAU DE BERGENDAL

Johan Tack behaalde een diploma
Economische Wetenschappen en een
speciale licentie in management aan de
Universiteit van Gent. Sinds 1976 was hij
actief in verschillende commerciële en
managementfuncties bij de Generale
Bank (nu Fortis Bank). Als lid van het
directiecomité van de Bank was hij
verantwoordelijk voor Marketing en
Financiën en Controle (1994-1997),
Asset Management (1997-2000) en het
kredietdepartement (1998-2000). De
heer Tack richtte in 1981 ook de
Vlaamse Investeringsvennootschap op
(tegenwoordig Fortis Private Equity),
waar hij tot 1983 gedelegeerd
bestuurder en tot 1994 bestuurslid was.
Momenteel is hij Chief Executive Officer
van Aon Belgium en Aon Luxemburg en
onafhankelijk bestuurder bij de Groep
Maes.

TACAN BVBA  
ONDERVOORZITTER – ONAFHANKELIJK BESTUURDER -
VERTEGENWOORDIGD DOOR 
DE HEER JOHAN TACK



ALGEMEEN VERSLAG 2010  l 23

Quest Management NV, gedelegeerd
bestuurder van Quest for Growth NV,
voert due diligence onderzoeken uit,
doet aanbevelingen voor
investeringen en desinvesteringen en
stuurt en evalueert de portefeuille.

René Avonts studeerde in 1970 af als
handelsingenieur aan de Universiteit van
Leuven en startte zijn carrière op de
informatica-afdeling van Paribas
Belgium.  In 1972 stapte hij over naar de
internationale afdeling, waarvan hij later
hoofd werd.  Hij werd in 1995 benoemd
tot lid van het Directiecomité en de Raad
van Bestuur met verantwoordelijkheid
over Capital Markets en Corporate
Banking.  In 1998 werd hij lid van het
Directiecomité van Artesia Bank en
Bacob, verantwoordelijk voor Financial
Markets en Investment Banking, en
voorzitter van Artesia Securities, de
beursvennootschap van de Groep die
omgedoopt werd tot Dexia Securities na
de overname van Artesia door Dexia in
2001.  Avonts verliet de bank in maart
2002 bij de juridische fusie tussen Dexia
en Artesia.  Hij werd daarna benoemd
tot bestuurder en CFO van Elex NV: de
referentieaandeelhouder van o.m.
Melexis. René Avonts is besturder werd
CEO van Quest Management NV in
september 2003. Hij is bestuurder van
Quest for Growth sinds de IPO in 1998
en vervoegde Quest Management NV in
september 2003.

QUEST MANAGEMENT NV 
GEDELEGEERD BESTUURDER - VERTEGEN-
WOORDIGD DOOR DE HEER RENÉ AVONTS –
LID VAN HET UITVOEREND COMITE - QUEST
MANAGEMENT NV

Philippe Haspeslagh is decaan van de
Vlerick Leuven Gent Management
School.Voordien was hij professor aan
INSEAD, waar hij de Paul Desmarais-
leerstoel had over 'Active Ownership'.
Daarvoor gaf hij les als gastprofessor
aan de Harvard Business School en
aan de Stanford Business School en
was hij kabinetschef van de Belgische
Minister van Landbouw en KMO’s. Zijn
onderzoek omvat de gebieden van
Mergers en Acquisitions, Corporate
Strategy, Managing for Value en
Corporate Governance. Philippe
Haspeslagh is stichter van het
International Directors' Forum aan
INSEAD. Hij is voorzitter van Dujardin
Foods NV, Quest Management NV en
Capricorn Venture Partners NV. Hij is
ook bestuurslid van Vandemoortele SA
en Governance for Owners LLP. Hij is
ook non-executieve partner bij
Procuritas, een management buy-out
fonds.

EURO INVEST MANAGEMENT NV 
BESTUURDER - VERTEGENWOORDIGD DOOR
PROF. PHILIPPE HASPESLAGH

Edward Claeys is sinds 2003 actief in de
sector van de ERP en e-commerce
software voor kleine en middelgrote
bedrijven en is gedelegeerd bestuurder
van Software Developments N.V. (SDE)
en Natch.be . Daarnaast is Edward
Claeys actief binnen de Raad van
Bestuur van Capital@Rent, de
Investment Holding Cennini NV en 
De Meiboom N.V.

DE MEIBOOM NV 
BESTUURDER - VERTEGENWOORDIGD DOOR 
DE HEER EDWARD CLAEYS



24 l  ALGEMEEN VERSLAG 2010

Michel Akkermans is Burgerlijk Elektro-
technisch Ingenieur en behaalde even-
eens een speciale graad in
Bedrijseconomie, beide aan de Univer-
siteit van Leuven. Op dit ogenblik is hij
CEO en Voorzitter van Clear2Pay NV,
een software technologie bedrijf ge-
specialiseerd in betalingsoplossingen.
Michel is ook lid van de Raad van Ad-
vies van GIMV Technology en hij be-
kleedt tevens verschillende functies in
Raden van Bestuur van een aantal ven-
nootschappen waaronder Agfa-Geva-
ert NV en als voorzitter van
RealDolmen.

PAMICA NV -
ONAFHANKELIJK BESTUURDER -
VERTEGENWOORDIGD DOOR 

DE HEER MICHEL AKKERMANS

Frans Theeuwes behaalde een
diploma in handel en financiën aan de
UFSIA Antwerpen.  Hij was accountant
auditpartner bij KPMG en professor
aan de AHH (momenteel onderdeel
van de Lessius Hogeschool).  Hij was
auditor van banken, verzekerings-
maatschappijen en van commerciële
ondernemingen en hightechbedrijven
die aan de Belgische en Franse
aandelenbeurzen genoteerd staan; en
de auditor van geaffilieerde bedrijven
van Amerikaanse, Britse en Japanse
multinationals.  Daardoor kreeg hij te
maken met de Amerikaanse GAAP-
normen, de IAS-normen, de Britse en
de lokale boekhoudkundige normen.
De heer Theeuwes is onafhankelijk
bestuurder in plaatselijke raden van
bestuur van nationale en internationale
non-profitorganisaties.

AUXILIUM KEERBERGEN BVBA - 
ONAFHANKELIJK BESTUURDER - 
VERTEGENWOORDIGD DOOR 
DE HEER FRANS THEEUWES

Rudi Mariën behaalde een graad in de
Farmaceutische Wetenschappen aan
de Rijksuniversiteit van Gent en een
specialisatie in klinische biologie. Hij
was mede-oprichter van Innogenetics.
De heer Mariën was oprichter, aan-
deelhouder en gedelegeerd bestuurder
van verschillende medische laboratoria,
waaronder Barc NV, een toonaange-
vend internationaal centraal klinisch
laboratorium, gespecialiseerd in 
farmaceutische studies. Tevens was hij
hoofdaandeelhouder en voorzitter van
Innogenetics. Hij is eveneens zaak-
voerder van Gengest Bvba en Biovest
ComVa. Door zijn managementven-
nootschap, Gengest Bvba, heeft de
heer Mariën mandaten in de Raad van
Bestuur van zowel beursgenoteerde
(Devgen NV, Quest for Growth NV) als
niet beursgenoteerde ondernemingen
aktief in de biotechnologie. De heer
Mariën was ondervoorzitter van Cerba
European Lab. Hij is lid van The Ameri-
can Association for Clinical Chemistry.

GENGEST BVBA - 
ONAFHANKELIJK BESTUURDER - 
VERTEGENWOORDIGD DOOR 
DE HEER RUDI MARIËN
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Professor Koenraad Debackere is
Burgerlijk Werktuigkundig-
Elektrotechnisch Ingenieur en
behaalde eveneens een Ph.D. in
Management.  Hij studeerde aan de
Universiteit van Gent en aan het MIT in
Cambridge (Verenigde Staten). Hij is
voltijds professor Technologisch &
Innovatief Management aan de K.U.
Leuven.  Hij was gastdocent aan de
Business School van Nijmegen en is lid
van de Faculteit van de Vlerick Leuven
Gent Management School.  Hij was
gastspreker in verschillende Europese
businessscholen (Manchester, Kiel,
Tilburg, INSEAD).  Hij kreeg Best
Research Paper Awards van de
American Academy of Management
en The Decisions Sciences Institute.
Koenraad Debackere is managing
director van K.U. Leuven Research &
Development en voorzitter van het
Gemma Frisius-fonds van de K.U.
Leuven, het durfkapitaalfonds van de
universiteit. In november 1999 werd hij
benoemd tot voorzitter van Leuven
Inc. (Leuven Innovative Networking
Circle). In 2005 werd hij algemeen
beheerder van de K.U. Leuven.

PROF. KOENRAAD DEBACKERE - 
ONAFHANKELIJK BESTUURDER

De heer Dirk Vanderschrick is licenciaat
Handels- en Financiële Wetenschappen
en behaalde tevens het diploma van
Master of Business Administration aan
de K.U. Leuven. Sinds 1987 is Dirk
Vanderschrick actief in verschillende
financiële en management functies bij
Arthur Anderson, Chase Handelsbank,
BACOB, Artesia en Dexia. Als lid van
het Directiecomité van Dexia Bank was
hij verantwoordelijk voor financiële
markten (2004-2007). Daarna werd hij
COO. Sinds april 2009 is hij  CFO en
Deputy CEO van Dexia Insurance. Van
2007 tot 2010 vertegenwoordigde hij
de Belgische Banksector in de Raad van
Bestuur bij SWIFT. Hij is tevens
bestuurder bij de Franse verzekerings-
maatschappij Creserfi, het Luxemburgse
DLP en twee Ierse maatschappijen.

DE HEER DIRK VANDERSCHRICK - 
BESTUURDER



Werking

De Raad van Bestuur dient een voorzitter aan te duiden
onder de verkozen bestuurders die voorgesteld zijn door
de houders van klasse A-aandelen.

Opdat de Raad van Bestuur zou kunnen vergaderen,
moet ten minste de helft van zijn leden aanwezig of verte-
genwoordigd zijn en moeten ten minste twee bestuurders
van klasse A en twee bestuurders van klasse B aanwezig
of vertegenwoordigd zijn. Indien dat quorum niet bereikt
wordt, kan men een nieuwe vergadering bijeenroepen
waarop de agendapunten van de eerdere vergadering
geldig kunnen besproken en beslist worden indien er ten
minste vier bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. Indien de wet het toelaat, kunnen resoluties van de
Raad goedgekeurd worden bij schriftelijk akkoord van de
leden. Alle beslissingen van de Raad van Bestuur moeten
genomen worden bij een meerderheid van de aanwezige
stemmen. Blanco of ongeldige stemmen tellen niet mee
als uitgebrachte stemmen. De persoon die de vergade-
ring voorzit heeft de beslissende stem. De vennootschap
is geldig vertegenwoordigd indien de gedelegeerd be-
stuurder en een bestuurder gezamenlijk optreden. 

De vennootschap is ook geldig vertegenwoordigd indien
drie bestuurders samen optreden, van wie er ten minste
twee moeten zijn verkozen op voorstel van de houders
van klasse A- of klasse B-aandelen. Binnen de opdracht
van hun mandaat is de vennootschap op geldige wijze 
gebonden door bijzondere volmachten.

Voor het dagelijks bestuur is de vennootschap geldig 
vertegenwoordigd indien alleen de gedelegeerd bestuur-
der en een bestuurder samen handelen. Voor bepaalde
en specifieke aangelegenheden kunnen zij hun bevoegd-
heden gezamenlijk delegeren aan een mandataris, zelfs
indien die mandataris geen aandeelhouder of bestuurder is.

Vergaderingen

De Raad van Bestuur kwam het voorbije boekjaar zes keer
samen. Naast de weerkerende taken, zoals de goedkeuring
van de kwartaalresultaten, halfjaarlijks verslag en het jaar-
verslag, besprak de Raad ook andere onderwerpen, zoals
het beleggingsbeleid, de naleving van de wettelijke voor-
schriften voor beleggingsverplichtingen en –beperkingen,
corporate governance, de ontwikkelingen in verband met
IFRS, het terugkoopprogramma eigen aandelen, mogelijke
strategische partnerships en andere strategische kwesties.
Bepaalde bestuurders konden niet alle vergaderingen bij-
wonen en zij werden vertegenwoordigd.

Bezoldiging

De onafhankelijke bestuurders ontvangen een jaarlijkse
vaste vergoeding van zevenduizend vijfhonderd euro 
(€ 7.500,00). Bovendien ontvangen zij per vergadering van
de Raad van Bestuur, het auditcomité en het investerings-
comité waaraan zij deelnemen een vergoeding van 
vijfhonderd euro (€ 500,00). De voorzitters van het investe-
ringscomité en van het auditcomité ontvangen, indien 
zij onafhankelijk bestuurder zijn, een vergoeding van 
zevenhonderd vijftig euro (€ 750,00)  per vergadering 
van het auditcomité en het investeringscomité waaraan 
zij deelnemen (beslissing van de Algemene Jaarvergadering
van 15 maart 2007).

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten,
welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in
de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en
onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Tijdens het boekjaar is er voor een totaal bedrag van 
€ 72.398 aan vergoedingen betaald. 

Koenraad Debackere ziet als onafhankelijk bestuurder af
van elke vergoeding.

De 4 bestuurders aangeduid op voorstel van de aandeel-
houders A met uitzondering van TACAN BVBA en de 2
bestuurders die de strategische aandeelhouders verte-
genwoordigen, worden in die hoedanigheid niet vergoed.

INHOUD
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Dagelijks Bestuur

De Raad van Bestuur delegeert het dagelijks bestuur 
van de vennootschap aan één of meer bestuurders die
gekozen zijn onder de bestuurders die voorgedragen zijn
door de houders van klasse A-aandelen. Zij dragen de
titel gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur 
bepaalt de bezoldiging voor dat ambt.

Quest Management NV is door de Raad tot gedelegeerd
bestuurder benoemd. Het dagelijks bestuur is zo georga-
niseerd dat het in naam van de Raad van Bestuur onder
toezicht staat van het auditcomité. Het auditcomité kijkt
vooral nauwlettend toe bij situaties of transacties waar
één van de volgende partijen of juridische entiteiten een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang heeft in een trans-
actie die door de vennootschap uitgevoerd wordt:
• De beheersvennootschap of de depothoudende

bank;
• Personen die verbonden zijn met de beheersvennoot-

schap of de depothoudende bank;
• Bestuurders, directeurs en personen die verantwoor-

delijk zijn voor het dagelijks bestuur van Quest for
Growth, de beheersvennootschap of de depothou-
dende bank.

De gedelegeerd bestuurder

Het dagelijks bestuur van de vennootschap is door de
Raad van Bestuur toevertrouwd aan Quest Management
NV. Quest Management is opgericht in 1998 als een 
onafhankelijke investeringsmanager die gespecialiseerd
is in het beheren van portefeuilles van opkomende 

technologieën en biotechnologische groeiaandelen.

Quest Management is vertegenwoordigd in de Raad van
Bestuur van Quest for Growth door dhr. René Avonts.

Op het einde van het boekjaar telde Quest Management
7 medewerkers (5,4 FTE) naast de Gedelegeerd Bestuurder.



René Avonts
Gedelegeerd Bestuurder

René Avonts studeerde in 1970 af aan de Leuvense uni-
versiteit als handelsingenieur en begon zijn carrière in de
IT-afdeling van Paribas Belgique. Hij werd lid van de inter-
nationale afdeling in 1972 en werd hoofd van die afdeling
in 1985. Hij werd verkozen als lid van het uitvoerend co-
mité en directeur in 1995 met verantwoordelijkheid voor
capital markets en corporate banking. In 1998 werd hij lid
van het uitvoerend comité van Artesia Bank en Bacob,
verantwoordelijk voor financial markets en investment
banking en ook voorzitter van Artesia Securities, de
equity broker van de groep, die werd omgedoopt tot
Dexia Securities na de overname van Artesia door Dexia
in 2001. Hij verliet de bank in maart 2002 ten tijde van de
juridische fusie tussen Dexia en Artesia. Hij werd daarna
aangesteld als directeur en CFO van Elex NV: de referen-
tieaandeelhouder van o.a. Melexis, Xfabs en EPIQ. 

René is bestuurder van Quest for Growth sinds 1998 en
vervoegde Quest Management NV in september 2003.

Patrick de Bellefroid
Gedelegeerd Bestuurder (tot 1 september 2010) 

Patrick de Bellefroid behaalde in 1975 het diploma van 
Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen
aan het « Institut d'Administration et Gestion (IAG)” van
de K.U. Leuven. Vóór hij, als Officier Administratie, zijn 
legerdienst deed, werkte hij in het kabinet van de Minister
van Buitenlandse Handel. Daarna zette hij zijn eerste stap-
pen in het financiewezen bij de wisselagenten Puissant
Baeyens, Poswick et Cie; in 1985 werd hij er vennoot. In
1988 fuseerden deze wisselagenten met De Laet om
samen, in 1990, de bank Puilaetco te vormen. Patrick de
Bellefroid was er achtereenvolgens verantwoordelijk voor
de marktenzaal, de verkoop aan institutionele beleggers
en de financiële analyse; in 2000 werd hij voorzitter van
de bank. Hij trok zich uit de bank terug na de verkoop van
Puilaetco aan KBL. Sindsdien bekleedt hij verschillende
beheersmandaten. 

Patrick vervoegde Quest Management NV in december
2007.
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Katrin Geyskens
Lid van het Management Comité -
Senior Investment Manager

Na af te studeren als Handels- en Bedrijfseconomisch 
Ingenieur aan de Katholieke Universiteit van Leuven 
(België), begon Katrin haar carrière in 1993 als financieel
analist bij de CERA Bank (tegenwoordig KBC Bank) in 
België. In juni 1997 behaalde ze een MBA-graad aan de
universiteit van Chicago Booth School of Business. Tijdens
haar MBA volgde Katrin een stage bij de Equities Division
van Merrill Lynch, Londen. Daarna werkte ze als Management
Consultant bij A.T. Kearney in heel Europa en Zuid-Afrika.
In 2000 was ze betrokken bij het opzetten van een Bene-
lux ventures servicesbedrijf. 

Katrin vervoegde Quest Management in het midden van
2001 als Investment Manager, verantwoordelijk voor de
investeringen van het fonds in private technologiebedrijven
en durfkapitaalfondsen. 

Els Hubloux
Lid van het Management Comité - 
Senior Investment Manager

Els Hubloux heeft een burgerlijk ingenieursdiploma en
M.B.A. van de V.U.Brussel in België. Ze startte haar 
carrière bij de pharmaceutische bedrijven Abbott en
Merck op het departement Onderzoek en Ontwikkeling.
Vervolgens vervoegde ze KBC Securities als financieel
analiste om later bij KBC Private Equity aan de slag te
gaan als investment manager. 

Els vervoegde Quest Management NV in juli 2007.

Yves Vaneerdewegh
Lid van het Management Comité - 
Senior Investment Manager

Yves Vaneerdewegh is een handelsingenieur en certified
EFFAS financial analyst (European Federation of Financial
Analysts' Societies). Yves heeft vijftien jaar ervaring als 
financieel analist en portfolio manager voor voornamelijk
Europese kleine en middelgrote ondernemingen. Hij
werkte vroeger voor Hamburg Mannheimer NV (Munich
Re Group) Brussel (1993 - 1997) als financieel analist
(voornamelijk Belgische en Nederlandse aandelen) en
sloot zich dan aan bij Puilaetco Private Bankers NV als 
senior portfolio manager. 

Yves kwam bij Quest Management NV in februari 2005.

Marc Pauwels
Lid van het Management Comité - Fund Administrator 

Marc Pauwels studeerde economie (met een specialisatie
in accountancy) in Brussel. Daarna behaalde hij een graad
aan de “fiscale hogeschool” in Brussel. Marc heeft ge-
werkt als belastingadviseur, voor hij bij de voormalige
CERA Bank in Leuven ging werken, waar hij – gedurende
twee jaar – verantwoordelijk was voor de rapportering
over “Risk Weighting Capital Assets Ratio” voor de Belgi-
sche Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantie-
wezen. Hij werd daarna verantwoordelijk voor beheer en
accountancy van de investeringsfondsen die door de
bank gepromoot werden. 

Marc kwam bij Quest Management NV in oktober 1998.
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Verslaggeving en controle

Door een beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van februari 2004, nadien gewijzigd door de
buitengewone algemene vergadering van 15 maart 2007,
werd het bestaande auditcomité een statutair orgaan van
de Raad van Bestuur.

Het auditcomité bestaat uit maximum 4 leden van de
Raad van Bestuur, waarvan de meerderheid, inclusief de
voorzitter, onafhankelijk bestuurder is. De belangrijkste
taak van het auditcomité als integraal onderdeel van de
Raad van Bestuur is de Raad van Bestuur bijstaan in haar
toezichtverantwoordelijkheid door het nazicht van:

• De kwaliteit en integriteit van de audit, boekhouding
en financiële rapporteringsprocessen van de
vennootschap;

• De financiële verslagen en andere financiële
informatie van de vennootschap aangeboden aan de
aandeelhouders, aan overheidsorganen en aan het
publiek;

• Het interne controlesysteem van de vennootschap,
zoals opgezet door het management en de Raad van
Bestuur, voor de interne controle van de boekhouding
en financiën en de naleving van de wet en de ethische
code.

Het auditcomité heeft onbeperkte en directe toegang 
tot alle informatie en tot personeel dat informatie kan
hebben die relevant is voor de goede uitvoering van zijn
taken en het kan beschikken over alle middelen die nodig
zijn om deze opdrachten te vervullen. De vennootschap
wordt geacht vrij en open te communiceren met de
commissarissen en met het management van de
vennootschap.

De Raad van Bestuur stelt vast dat alle leden van het
auditcomité voldoen aan de vereisten van inzake
onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van
boekhouding en audit, zoals voorgeschreven door het
Wetboek van Vennootschappen.

In principe vergadert het auditcomité tweemaal per jaar.
Het comité kan samengeroepen worden op eender welk
ogenblik wanneer dat noodzakelijk geacht wordt.

Het auditcomité vergaderde twee maal tijdens het
voorbije boekjaar. De vergaderingen vonden plaats voor
de vergaderingen van de Raad van Bestuur ter goed -
keuring van het jaarverslag van het vorige boekjaar en 
het halfjaarverslag. 

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

• Het audit commitee charter
• Het corporate governance charter
• Financieel verslag en jaarverslag voor het boekjaar

dat eindigde op 31 december 2009
• Halfjaarrekening 2010
• De mogelijke invoering van International Accounting

Standards (IFRS)en de implementatie hiervan in het
privak-besluit.

• Naleving van de beleggingsregels opgenomen in
artikel 41 van het Koninklijk Besluit van 18 april 1997

• Toezicht op de bezoldigingen betaald aan bedrijven
die beroepshalve in samenwerking staan met de
commissaris

• Toezicht op de naleving van de beheerovereenkomst
tussen Quest for Growth en Quest Management en
controle van de globale kostenratio

• Toezicht op de transactiekosten voor
effectentransacties

• Onderzoek van interne controleprocedures
• Opvolging van het risicomanagement

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren 
Burg. CV, vertegenwoordigd door Dhr. Pierre Berger, is
aangesteld als commissaris. De commissaris is belast met
de controle van de financiële staten, de jaarrekening en het
onderzoek of de activiteiten die moeten vermeld worden in
de jaarrekening ook vermeld worden in overeenstemming
met de bepalingen van de Wet op de Vennootschappen,
de bepalingen die zijn beschreven in het Koninklijk Besluit
van 18 april 1997 en de Statuten van de vennootschap. 

Volgens de algemene jaarvergadering van 18 maart 2010
wordt aan de commissaris een jaarlijkse indexeerbare
vergoeding van € 7.452 + € 164 IBR bijdragen (exclusief
BTW) toegekend. De commissaris is aangesteld voor een
periode van 3 jaar, die afloopt op het einde van de
jaarvergadering van het boekjaar dat eindigt op 
31 december 2012.

Voorzitter Auxilium Keerbergen BVBA (1) vertegenwoordigd door Frans Theeuwes

Bergendal & CO SPRL (1) vertegenwoordigd door Graaf Diego du Monceau de Bergendal

Tacan BVBA(1) vertegenwoordigd door Johan Tack
(1) Onafhankelijk Bestuurder
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Investeringen in genoteerde
ondernemingen

In 2010 duurde het een hele tijd alvorens duidelijk werd of
het een goed of minder goed jaar werd voor de aandelen -
markten. Vooral dankzij een sterk laatste kwartaal, kunnen
we het jaar catalogeren als een “gewone” tot “goede”
jaargang. De belangrijke beurzen tekenden meestal
performances op tussen 10 en 20%. Toch waren er
belangrijke verschillen, bijvoorbeeld in Europa waar de
gevolgen van de schuldencrisis duidelijk te bespeuren
waren: Duitse aandelen stegen met 17%, terwijl alle 
Zuid-Europese aandelenmarkten het jaar met rode cijfers
afsloten.

Voor de portefeuille genoteerde aandelen van Quest 
for Growth zorgden de meeste trends op de markten
voor een gunstige wind. Bovengenoemde geografische
tendens was voordelig omwille van de hoge weging van
Duitse aandelen en de totale afwezigheid van Griekse,
Portugese, Spaanse of Italiaanse aandelen in de
portefeuille. Verder was de onverminderd goede
beursprestatie van kleinere beurskapitalisaties (small &
mid caps) een erg positieve factor voor de portefeuille.

Op sectorvlak was de banksector, een sector waarin
Quest for Growth typisch niet belegt, absoluut te mijden.
Cyclische aandelen presteerden het best, maar ook de
technologiesector deed het uitstekend. De farmasector
presteerde minder goed dan het marktgemiddelde. Dit
geldt ook voor “cleantech” (schone technologie), vooral
omwille van erg negatieve evoluties in hernieuwbare
energie. Ook Quest for Growth maakte in 2010 verliezen
met beleggingen in wind- en zonne-energie, maar dit
werd ruimschoots gecompenseerd door sterke prestaties
in andere segmenten binnen het cleantech-thema, met
name energie-efficiëntie, water- en milieubeheer en
nieuwe materialen.

Uiteindelijk zette de porteuille genoteerde aandelen van
Quest for Growth in 2010 een performance neer van
meer dan 25% (exclusief de bijdrage van Movetis). Ook
op een periode van 5 jaar is de performance duidelijk 
positief, terwijl wereldwijde en Europese beursindices niet
of nauwelijks vooruitgang boeken.

Op vlak van individuele aandelen slaagden er twee
aandelen in de portefeuille in om te verdubbelen. Dit zijn
het Zwitserse LEM Holding (dat bovendien in 2009 ook al
bij het lijstje verdubbelde aandelen hoorde) en
Nemetschek. Daarnaast stegen nog vijf andere aandelen
met meer dan 50%: Andritz, Umicore, Pfeiffer Vacuum en
Imtech.

Over de vooruitzichten voor de aandelenmarkten en de
portefeuille kunnen we gematigd positief zijn. Het
economisch herstel lijkt zich door te zetten en de
waarderingen van aandelen zijn niet onaantrekkelijk.
Anderzijds blijft de schuldenproblematiek bij de
overheden, in de financiële sector en bij de (Amerikaanse)
consumenten een schaduw werpen over de toekomst.

Bij de selectie van de aandelen gaat de de voorkeur nog
steeds uit naar kwalitatieve “small & mid caps” met
aantrekkelijke waarderingen en sterke financiële positie.
De zeer sterke prestaties van dit soort aandelen de
laatste twee jaar maakt stock picking echter iets
moeilijker. In farma, technologie en telecom zijn een
aantal “blue chips” dan wel weer heel goedkoop
geworden. Daarom werd in de portefeuille het gewicht
van grote beurskapitalisaties opgetrokken van ongeveer
15% naar ongeveer 30%, maar wordt tegelijkertijd verder
gespeurd naar kleine, nog weinig ontdekte beursparels.
De concentratie van de portefeuille nam verder toe en op
het einde van het jaar belegt Quest for Growth in 26
verschillende 
genoteerde aandelen, tegenover 28 op het einde van
2009 en 50 posities vijf jaar geleden.

De sector “Software & Diensten” vertegenwoordigt meer
dan 25% van de genoteerde aandelenportefeuille.
Hierbinnen beschouwen we software als het interessantste
segment, ondermeer omwille van de hoge recurrente
inkomsten uit onderhoudscontracten. Het Duitse
Nemetschek en het Nederlandse Unit4 zijn op het einde
van 2010 de twee belangrijkste posities in de genoteerde
aandelenportefeuille. Ook internet zien we nog als een
interessant groeisegment, waarbij winstgenomen werd op
Wirecard en het lager gewaardeerde Leguide.com in
portefeuille werd opgenomen. Andere nieuw opgenomen
“small caps” zijn Econocom en Pharmagest Interactive.
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S&P 500 (US) total returns in US$

country sector/activity 
% NAV 

31/12/10 

Nemetschek Germany architecture-engineering-construction (AEC) software 4.5% 

Unit4 Netherlands business software 4.5% 

Arcadis Netherlands engineering consultancy 4.3% 

Umicore Belgium materials technology 4.0% 

Imtech Netherlands technical services in electrical & mechanical engineering 3.8% 

Andritz Austria plant engineering for hydro power, pulp & paper, ... 3.6% 

LEM Holding Switzerland current and voltage transducers 3.4% 

EVS Belgium digital image-processing systems for TV broadcasters 3.3% 

United Drug Ireland healthcare services 2.9% 

Teva Israel generic and branded pharmaceuticals 2.8% 

Genoteerde Portefeuille - Top 10 Deelnemingen
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De andere IT-sectoren “Technologie Hardware” en
“Semiconductors” vertegenwoordigen samen een kleine
20% van de genoteerde aandelenportefeuille. LEM
Holding en vaste waarde EVS zijn hierbinnen de
belangrijkste beleggingen. Van een aantal succesvolle
beleggingen werd afscheid genomen: het bod van Cisco
op Tandberg liep af in april en het Nederlandse TKH werd
na een investeringsperiode van meer dan 5 jaar verkocht
met een winst (inclusief dividenden) van ongeveer 150%.
Hewlett-Packard is een voorbeeld van de
hogergenoemde goedkope “blue chips” en werd in 2010
aan de portefeuille toegevoegd.

De weging van sectoren “Farma & Biotech” en “Medische
Diensten en Uitrusting” bedraagt samen ongeveer 17%.
Hierin wordt zowel geïnvesteerd in snelgroeiende en
beloftevolle biotech & medtech bedrijven zoals Ablynx en
Stratec, als in laaggewaardeerde aandelen zoals United
Drug, Teva en Roche.

De sectoren “Electrical & Engineering” (meer dan 25%
van de genoteerde aandelenportefeuille) en “Materialen”
(bijna 10%) omvatten vooral een aantal “cleantech”
beleggingen, die niet onder één van de andere sectoren
kunnen ingedeeld worden. Vestas en Solar Millennium,
die beiden verkocht werden, waren twee van de aandelen
in wind- en zonne-energie waarop verlies werd geleden.
In andere “cleantech” segmenten bleven de bedrijven het
goed doen en Arcadis, Umicore, Andritz en Imtech zijn op
het einde van het jaar de belangrijkste beleggingen. Ook
Geberit deed het uitstekend, maar werd omwille van een
oplopende waardering verkocht met een winst van ruim
135% (in euro). Tenslotte werden in “andere sectoren”
KPN en Accell aangekocht.

Profielen en kerncijfers van alle bedrijven waarin belegd
wordt op 31 december 2010 zijn verder in het jaarverslag
terug te vinden onder het hoofdstuk
“Ondernemingsprofielen”. 

bron:  Piper Jaffray
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Investeringen in niet-genoteerde 
bedrijven en durfkapitaalfondsen

Europese durfkapitaalmarkt

Volgens de EVCA Perep statistieken bleef het totaalbedrag
van investeringen in private equity in het derde kwartaal van
2010, met 8,7 miljard euro, relatief stabiel. In het derde
kwartaal van 2010 werden meer dan 1100 Europese
bedrijven door private equity gefinancierd. Helaas daalde het
durfkapitaal met een derde, naar 640 miljoen euro –
aangedreven door een daling van 35% bij risico-investeringen
in een later stadium en een daling van 29% bij investeringen
in het beginstadium. 

Het lijkt erop dat bedrijfseigen durfkapitaal- en
staatsfondsen opnieuw een actievere rol spelen in de
industrie. Het financieren van innovaties lijkt voor
concerns, openbare fondsen en business angels, een net
zo belangrijke business als voor durfkapitaalfondsen te
worden. Dit zou opnieuw kunnen veranderen van zodra
durfkapitaal goede inkomsten begint op te leveren en de
beleggers zich opnieuw richten op de beleggingsklasse,
naarmate de investeringscyclus zich ontspant. 

De EVCA Perep statistieken tonen aan dat de verbintenissen
t.a.v. Europese private equity fondsen in het derde kwartaal
van 2010, met slechts 2,4 miljard euro, een dieptepunt
bereikt hadden. Volgens de EVCA-barometer tonen
historische gegevens aan, dat het bijeenbrengen van
private equity nauw verbonden is met de evolutie van de
beurs. Na de crisis lijkt het er echter op dat de heropleving
in het verkrijgen van financiële middelen achter het herstel
van de openbare markten ligt. Na het faillissement van
dot.com bedroeg de achterstand ongeveer 2 jaar. Mocht
dit ook verder zo blijven, zouden de vooruitzichten voor
2011 veelbelovender kunnen zijn. Als in 2011 meer asset
managers met succes nieuwe fondsen kunnen oprichten,
verwacht men dat het aantal investeringen in nieuwe
opportuniteiten zal toenemen. 

Het jaar 2010 was voor de meeste door durfkapitaal
gefinancierde ondernemingen opnieuw een moeilijk jaar.
De economische crisis heeft nog steeds een significante
negatieve uitwerking op jonge, kapitaalintensieve
bedrijven. Eén van de grootste problemen waar de sector
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mee geconfronteerd wordt, is de moeilijke omgeving
waarin kapitaal wordt bijeengebracht. Algemene
onderzekerheid wat de toekomst betreft, evenals restricties
omtrent het toewijzen van kapitaal en liquiditeit, zijn de
belangrijkste factoren achter het verlaagde niveau om
kapitaal te verkrijgen. Door de kapitaalschaarste worstelen
ondernemingen met een oncoöperatieve en/of
onvoldoende solide investeerdersbasis om voldoende
fondsen te verwerven om hun producten en technologieën
te verbeteren en om hun zaak verder uit te bouwen.  

Als men een blik werpt op de sectorsplitsing van risico-
investeringen ziet men dat biotechnologie nog steeds het
grootste aantal investeringen heeft. Computer en
consumenten-elektronica komen op de tweede plaats. 

De voorlopige gegevens voor 2010 wijzen op 12 miljard
euro aan desinvesteringen (gemeten aan de kostprijs) in de
eerste drie kwartalen van 2010. Dat is 9 % meer dan in heel
het jaar 2009. Als deze trend zich voortzet in het vierde
kwartaal van 2010, dan zou de exit markt in het jaar 2010
een hoger niveau kunnen bereiken dan de 14 miljard euro
in 2008. Hierdoor is een meerderheid van de durfkapitalisten
optimistischer m.b.t. de exit situatie in 2011. In 2010
gebeurden de meeste risico-desinvesteringen nog via
overnames. Exits door secondaries voor investeerders in
een later stadium werden ook populairder. Uiteindelijk heeft
het IPO-venster zich duidelijk geopend. Volgens de door
Thomson Reuters gepubliceerde gegevens trokken in de
eerste elf maanden van 2010 in totaal 108 Europese
bedrijven naar de beurs, duidelijke stijging t.o.v. heel het
jaar 2009. In november 2010 gingen 16 bedrijven met een
totale waarde van 4,5 miljard euro naar de beurs; in oktober
waren het 14 bedrijven met een totale waarde van 3,5
miljard euro. 

Hoewel de stemming nog ingetogen is, stijgt het
optimisme langzaam aan. Het vertrouwen groeit dat het
Europese durfkapitaal volwassen geworden is en beheerd
wordt door betere ondernemers – die meer ervaring
hebben en die beter weten hoe ze met durfkapitaal moeten
omgaan. Dankzij kapitaalefficiëntere ondernemingen en de
trend om gebruik te maken van softwarediensten, internet
en mobile apps, wordt de vestigingsplaats van een
onderneming grotendeels irrelevant. Om het optimisme de
finishing touch te geven: de prijzen in de sector Tech M&A

hebben een niveau bereikt dat niet meer gezien werd sinds
het uiteenspatten van de internet zeepbel – en het IPO-
venster opent zich opnieuw. 

Update van Quest for Growth’s 
niet-genoteerde portefeuille

Nieuwe en vervolginvesteringen

In 2010 deed Quest for Growth met 1,5 miljoen euro 
een nieuwe investering in Anteryon, een Nederlands 
niet-genoteerd bedrijf dat wereldleider is in de wafel-
gebaseerde productie van micro-optische modules voor
gsm-camera’s en laserprojecties. Quest for Growth
vervoegde een financieringsronde die geleid werd door
Qualcomm Incorporated (Nasdaq: QCOM). BNP Paribas
Private Equity nam, als bestaande aandeelhouder van
Anteryon, eveneens deel aan deze strategische investering. 

Anteryon’s unieke, bewezen en gepatenteerde WaferOptics
technologie brengt een revolutie teweeg in de productie van
micro-optische onderdelen voor miniatuur camera- en
laserprojectie modules. Productie op wafelschaal maakt
extensieve miniaturisatie en kostenbesparing mogelijk, terwijl
het gebruik van hetzelfde wafelformaat als de CMOS
beeldsensor industrie een volledige integratie van de sensor-
en optische productie toestaat, wat de camera module
bevoorradingsketen enorm vereenvoudigt.

Om bestaande portefeuillebedrijven te ondersteunen,
verrichtte Quest for Growth in 2010 bovendien een aantal
vervolginvesteringen. 

In augustus 2010 deed Quest for Growth samen met andere,
reeds bestaande beleggers een bijkomende investering in
het portefeuillebedrijf TcLand Expression. Het in Nantes
gevestigde TcLand Expression is een gepersonaliseerd
farmaceutisch bedrijf, dat begeleidingsdiagnostiek bij
immuungerelateerde aandoeningen en biomarkers voor
orgaantransplantatie ontwikkelt. Syntaxin, een in Groot-
Brittannië gevestigd biofarmaceutisch bedrijf, heeft in
oktober 2010 een serie C-financieringsronde met 18 miljoen
£ afgesloten. Andere deelnemers waren zowel bestaande
investeerders (Abingworth, LSP, SROne (GSK) en JJDC) als
nieuwe beleggers (Lundbeckfond Ventures, Ipsen,



36 l  ALGEMEEN VERSLAG 2010

Seventure). Syntaxin beschikt, door de levering van een
pijplijn voor doelgerichte secretie-inhibitoren (Targeted
Secretion Inhibitors – TSI), over een sterk biologisch platform.
Dit platform heeft het vermogen talrijke producten te
ontwikkelen, om aandoeningen te behandelen die
voornamelijk verband houden met secretie. Het gaat hier
over grote commerciële mogelijheden zoals het behandelen
van pijn, hormonale aandoeningen en kanker. 

In december 2010 verrichtte Quest for Growth, samen
met de beide andere, reeds bestaande investeerders
Solon Ventures en Entrepreneurs Fund, een bijkomende
investering in het in Oxford gevestigd portefeuillebedrijf
Prosonix. Prosonix is wereldleider in het aanwenden van
ultrasone productietechnieken op farmaceutische
partikels, om hoogwaardige farmaceutische poeders te
produceren.   

Exits – overname, IPO, afschrijving

In mei 2010 kon Quest for Growth de verkoop van zijn
deelneming in CoreOptics Inc. aan het Nasdaq-genoteerde
Cisco Systems Inc. (www.cisco.com) bekendmaken – de
wereldwijde leider in netwerktechniek voor het internet, die
CoreOptics volledig heeft overgenomen. Dankzij
CoreOptics, wier medewerkers zich grotendeels in
Nürnberg en Gerlingen in Duitsland bevinden, kan Cisco
haar klanten uit het serviceprovider-bereik,
hooggeavanceerde 100 gigabits per seconde (Gbps)-
transmissie-technologie aanbieden, waarmee deze klanten
hun netwerken zo kunnen aanpassen dat deze voldoen aan
de eisen van een snelgroeiend internetprotocol-verkeer,
aangedreven door video, mobiliteit en cloud services. De
overname van CoreOptics vergroot de aanwezigheid van
Cisco op de optische markt in Europa, bouwt voort op zijn
bestaande Europese actviteiten in Monza, Italië, en draagt
bij tot continue innovatie op het gebied van optische
netwerken. Bij het afsluiten van de overname in juli, werden
de werknemers van CoreOptics overgenomen door de
Cisco Service Provider Technology groep. Quest for Growth
had reeds in 2006 in CoreOptics geïnvesteerd en aan
talrijke financieringsronden van in totaal bijna 4 miljoen $
deelgenomen. Deze exit leverde Quest for Growth een
uitstekend rendement op. 

In juli 2008 investeerde Quest for Growth via een 
PIPE-investering in GoAdv, een Alternext-genoteerd
Frans bedrijf. Samen met meerdere Franse topbeleggers
investeerde Quest for Growth ca. 1 miljoen euro in een
converteerbare obligatie ter waarde van 11 miljoen euro.
GoAdv, die intussen de nieuwe naam Populis kreeg, 
is één van Europa’s snelst groeiende digitale media-
onderneming (GP Bullhound Media Momentum, 2010) en
Europese marktleider in de productie van meertalige
media-inhoud „on demand“. De groep, opgericht in
2004, houdt zich bezig met crowdsourcing, distributie en
verkoop van meer dan 20.000 items aanlokkelijke media-
inhoud in 8 verschillende talen per maand, en dit voor
een dynamisch netwerk van in totaal 500 eigen en
beheerde websites, zoals o.a. Excite Europe, Better Deals
en Nanopublishing. De mediagroep genereert meer dan
18,7 miljoen users per maand (Bron: Comscore, oktober
2010). Vanaf juni 2010 werd GoAdv niet langer op
Alternext genoteerd en Quest for Growth besloot om zich
de converteerbare obligatie te laten terugbetalen, wat
voor deze investering een heel goed rendement
opleverde. 

In december 2006 investeerde Quest for Growth
2.500.220 euro in Movetis. Eind 2009 had Movetis, met
de eerste beursintroductie van noemenswaardige grootte
in de Europese biotechnologie-sector sinds begin 2008,
85 miljoen euro opgebracht. Het bedrijf had 6.938.776
nieuwe aandelen voor een prijs van 12,25 euro elk
uitgegeven. Nog geen jaar later, in augustus 2010, kreeg
Movetis een aanbod van Shire PLC om alle uitgegeven
aandelen en opties voor een prijs van 19,00 euro in cash
per aandeel te kopen, waarmee de waarde van het bedrijf
inclusief alle inwisselingsrechten, op 428 miljoen euro
werd geschat. Quest for Growth accepteerde het aanbod
en sloot de transactie in november 2010 af, waardoor
Movetis de grootste bijdrage leverde aan de winst van
het fiscale jaar 2010. 
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ANTERYON

Particuliere investeerders verwierven
Anteryon, de voormalige optische
afdeling van Philips in 2006. 
Anteryon ontwerpt en
vervaardigt de kleinste en
goedkoopste micro- en brekings-
optische 
onderdelen van de hoogste
kwaliteit, die de wafel-
gebaseerde productie, verpakking
en integratie van optische
onderdelen met lichtsensoren en
lichtbronnen 
mogelijk maken. Anteryon’s unieke,
bewezen en gepatenteerde 
WaferOptics technologie brengt
een revolutie teweeg in de 
productie van micro-optische 
onderdelen voor miniatuur camera-
en laserprojectie modules. 
Productie op wafelschaal maakt
extensieve miniaturisatie en 
kostenbesparing mogelijk, terwijl
het gebruik van hetzelfde
wafelformaat als de CMOS
beeldsensor industrie een
volledige integratie van de
sensor- en optische productie
toestaat, wat de camera module
bevoorradingsketen enorm
vereenvoudigt. Anteryon is de
erkende wereldleider in dit
domein, met een WaferOptics
productenportfolio die varieert
van VGA tot 5 megapixels, en
productiefaciliteiten in Eindhoven
en China. 

Meer informatie vindt u op
www.anteryon.com

CLEAR2PAY

Clear2Pay is een innoverende
onderneming op het vlak van
financiële technologie, en biedt
wereldwijd toepasbare oplossingen
gericht op het veilig, tijdig en vlot
verloop van elektronische
betalingen. Dankzij de technologie
van Clear2Pay 
kunnen de verwerkingskosten van
transacties worden verlaagd en
kunnen nieuwe concurrerende
diensten worden aangeboden. De
betalingstoepassingen van
Clear2Pay 
laten organisaties toe om onder
hun eigen merknaam klanten online
op een eenvoudige manier te laten
betalen: van complexe
handelsondersteunende business-
to-business omgevingen, via
toepassingen voor e-commerce tot
retailbetalingen en diensten voor
overschrijvingen. Het pakket omvat
aanmaken van betalingen,
rapportering, koppeling aan de
verwerkingssystemen in het back
office, verrekening, incassering en
betaling. Tot de klanten 
behoren financiële instellingen die
wereldwijd actief zijn en grote 
regionale financiële instellingen 
zoals ING, Banco Santander, Crédit
Agricole, VISA, MasterCard, BNP
Paribas, The Federal Reserve, PBS
(Denemarken), The People Bank of
China (PBOC), Bank of East Asia,
ANZ en Commonwealth Bank. 
Clear2Pay heeft activiteiten in 
België, Frankrijk, Nederland, Polen,
Spanje, het Verenigd Koninkrijk, 
de VS, Australië, China, Maleisië en
Singapore en het
personeelsbestand telt momenteel
meer dan 
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Ondernemingsprofielen
Niet-beursgenoteerde ondernemingen

ACTIVE CIRCLE

Active Circle, opgericht in 2002,
ontwikkelt en commercialiseert een
innovatieve, software-gebaseerde
oplossing voor opslag en beheer
van grote digitale datavolumes.
De software van Active Circle
werd ontwikkeld voor bedrijven
die videomateriaal, foto’s,
wetenschappelijke en technische
data, of gebruikersdata beheren. 
De software helpt hen de
levenscyclus van de data te
beheren terwijl tezelfdertijd de
kost van opslag en beheer tot
een minimum beperkt blijft.
Active Circle wordt verkocht door
een netwerk van
systeemintegratoren en OEMs.

Voor meer informatie over Active
Circle, zie www.active-circle.com. 

Stamp



IDEA AG

IDEA AG is een productgericht be-
drijf dat in 1993 opgericht werd
vanuit de Technische Universiteit
van München. Het bedrijf bevindt
zich in het Technologiecentrum van
München. De basis van IDEA’s 
gepatenteerde technologie Trans-
fersome® zijn dragers, die selectief
transport van bepaalde medicijnen
door de huid mogelijk maken. Het
bedrijf ontwikkelt nieuwe producten
gebaseerd op zulke dragers en de
huidige focus ligt op dermatologie-
en pijntherapeutica.

KIADIS PHARMA

Kiadis Pharma is een Nederlands
biofarmaceutisch bedrijf dat 
producten voor de behandeling
van kanker ontwikkelt. De pijplijn
van het bedrijf omvat drie 
producten in verschillende stadia
van klinische ontwikkeling. ATIR,
het meest geavanceerde
product, maakt een
levensreddende
beenmergtransplantatie mogelijk
voor bloedkankerpatiënten 
waarvoor geen gepaste donor
beschikbaar is. 

MAGWEL

Magwel is een toonaangevende
leverancier van producten voor
de simulatie en analyse van
driedimensionale halfgeleider- en
electromagnetische veldeffecten
in geïntegreerde schakelingen.
Hun unieke, gepantenteerde
technologie simuleert
driedimensionale drift-diffusion
modellen voor halfgeleiders met
Maxwell’s vergelijkingen voor
metaalverbindingen.
Toonaangevende
halfgeleiderverkopers maken
gebruik van Magwel’s
technologie om actieve en
passieve componenten en 
kritische interconnecties te 
karakteriseren. Magwel is in 
private handen en heeft zijn
hoofdkwartier in Leuven, België.

Meer informatie vindt u op
www.magwel.com.

ALGEMEEN VERSLAG 2010  l 39

Stamp



40 l  ALGEMEEN VERSLAG 2010

OXAGEN PLC

Oxagen legt zich toe op de 
ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen voor de
behandeling van inflammatoire
aandoeningen. Het bedrijf werd
opgericht in april 1997. Oxagen
is gevestigd in Milton Park, ten
zuiden van Oxford, in Groot-
Brittannië.

PROSONIX

Prosonix Ltd is wereldleider op het
gebied van de ontwikkeling en
commercialisering van
gedeponeerde
waardetoevoegende ultrasone
oplossingen. De onderneming
stelt in Oxford (Verenigd 
Koninkrijk) een team van
scheikundigen en ingenieurs
samen tewerk en biedt haar
klanten zo een 
unieke multidisciplinaire invalshoek
aan om complexe problemen op
te lossen. De belangrijkste markt
voor Prosonix vandaag is de
farmaceutische industrie. Het
bedrijf heeft ook een groeiende
interne product pipeline.

MAPPER LITHOGRAPHY

Mapper, opgericht in 2001,
ontwikkelt lithografiemachines
voor de halfgeleiderindustrie.
Door de nood aan een erg duur
masker, vereist voor
standaardmachines, te elimineren
en tegelijkertijd een hoge
resolutie te combineren met een
hoge productiviteit, 
levert de Mapper machine een 
uiterst rendabele manier om de
komende generatie chips te 
produceren. De Mapper machine
weerspiegelt de wafels
rechtstreeks door middel van
parallelle bundels elektronen.
Mapper is gevestigd in Delft,
Nederland, en telt 125
werknemers. 

Meer informatie vindt u op
www.mapperlithography.com. 
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SPHERE MEDICAL

Sphere Medical Holding plc
ontwikkelt zeer vernieuwende
monitoring producten, die
klinische en economische
voordelen bieden aan de sector
van de intensieve zorgen. Deze
gepatenteerde technologie laat
toe om in real time klinische
chemische parameters en
medicinale concentraties te
meten op een minimaal invasieve
manier. Hierdoor krijgen 
clinici snel en accuraat de nodige
informatie om de behandeling bij
te sturen en zo de uitkomst voor
de patiënt te optimaliseren.
Sphere Medical werd opgericht
in 2002 en is gevestigd in
Cambridge, VK.

SYNTAXIN

Syntaxin Ltd is een
biofarmaceutisch bedrijf dat zich
toelegt op onderzoek en
ontwikkeling van nieuwe
geneesmiddelen. De pijplijn van
het bedrijf is gebaseerd op de
exploitatie van krachtige
farmaceutische eigenschappen
van sommige bacteriële eiwitten,
in het bijzonder van exotoxines.
Het bedrijf ontstond in 2005 als
een spin out van het UK Health
Protection Agency. Investeerders
zijn o.a. Abingworth, Life Science
Partners, SR-One (GSK), Seventure
en Johnson & Johnson
Development Company.

TcLAND EXPRESSION

TcLand Expression SA werd in
2002 opgericht als spin-off van
INSERM/ITERT in Nantes, Frankrijk,
een belangrijk Europees
onderzoeks- en klinisch centrum
op het vlak van transplantatie en
immunologie. Vandaag de dag
speelt het bedrijf een leidende
rol bij de ontwikkeling van
genexpressie -biomarkers voor
transplantatie en auto-
immuunziekten. 
Investeerders zijn o.a. Auriga
Partners (Parijs, Frankrijk),
Beviguen (Parijs, Frankrijk),
Debiopharm (Lausanne,
Zwitserland) en Genzyme
Corporation (Boston, de VS).
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CAPRICORN HEALTH-TECH
FUND

Capricorn Cleantech Fund is een
durfkapitaalfonds dat investeert
in bedrijven actief op het vlak van
o.a. biopharmaceutica, medische
technologie, diagnostica en
functionele voeding. Het fonds
heeft vandaag reeds 42 miljoen
euro ter beschikking voor
investeringen en wordt beheerd
door Capricorn Venture Partners.

Quest for Growth investeerde
reeds 3.725.000 euro als
onderdeel van een totale
investering van 15.000.000 euro.

CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY
PARTNERS (CETP en CETP II) 

CETP (Carlyle Europe Technology
Partners) wordt beheerd door
dochterondernemingen van de
Carlyle Group, wat één van de
grootste en meest ervaren globale
private equity bedrijven is. CETP
legt zich toe op het investeren in
Europese bedrijven, vooral in de
sectoren technologie, media en 
telecommunicatie. Het fonds legt
zich zowel toe op buyouts, waarbij
potentiële portefeuillebedrijven
schuldfinanciering kunnen dragen,
als op het investeren van aandelen-
kapitaal in bedrijven met bestaande
inkomsten, die al dan niet al
winstgevend zijn (‘later stage
venture’). Quest for Growth
coïnvesteerde in een groot aantal
van CETP’s portefeuillebedrijven
via Carlyle Europe Technology
Partners co-investment, LP. 

Meer informatie vindt u op
www.carlyle.com.

Durfkapitaalfondsen

CAPRICORN CLEANTECH FUND

Capricorn Cleantech Fund is een
durfkapitaalfonds dat investeert
in bedrijven actief op het vlak 
van o.a. hernieuwbare energie,
energie-efficiëntie, zuiver water,
propere lucht, hernieuwbare
grondstoffen zoals
biobrandstoffen of andere
biogebaseerde 
materialen en producten. Het
fonds heeft 112 miljoen euro ter
beschikking voor investeringen
en wordt beheerd door Capricorn
Venture Partners.

Quest for Growth investeerde
reeds 1.125.000 euro als
onderdeel van een totale
investering van 2.500.000 euro.
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KIWI VENTURA SERVIÇOS S.A.

Kiwi Ventura Serviços S.A. is een
investeringsfonds van € 110
miljoen dat geadviseerd wordt
door Pino Venture Partners uit
Milaan. Kiwi heeft
kapitaalinvesteringen gedaan in
jonge bedrijven die producten en
diensten leveren in sectoren zoals
telecommunicatie, nieuwe media
en IT, in Europa en vooral in Italië.
De belangrijkste investering tot
nu toe was Tiscali, een Italiaanse
ISP die in oktober 1999 aan de
Milanese beurs werd genoteerd.
Het Kiwi I fonds 
bereikt stilaan zijn einde en wordt
momenteel geliquideerd. 

LSP III & LSP IV

Life Sciences Partners (LSP) is een
toonaangevende onafhankelijke
Europese durfkapitaalfirma, die
particuliere equityfinanciering 
levert voor life-sciencebedrijven
in een vroeg- of midden-stadium
van hun ontwikkeling. Sinds het
eind van de jaren 80 heeft het
management van LSP
geïnvesteerd in een groot aantal
zeer 
innovatieve ondernemingen,
waarvan velen uitgegroeid zijn
tot toonaangevende bedrijven in
de globale lifesciencessector. 
Met 450 miljoen euro in beheer
en kantoren in Amsterdam, 
München en Boston is LSP één
van Europa’s grootste en meest
ervaren specialisten onder de 
lifesciences-investeerders.

SCHRODER VENTURES 
INTERNATIONAL LIFE SCIENCES
FUND II (ILSF II)

SV Life Sciences financiert onder -
nemingen in alle stadia van hun
ontwikkeling en over de gehele
‘human life sciences’ sector. Deze
branche reikt van biotechnologie
en farmaceutische producten tot
medische apparatuur en
uitrusting, tot IT en diensten voor
gezondheidszorginstellingen. SV
Life Sciences adviseert of beheert
momenteel vijf fondsen met
kapitaalverbintenissen van
ongeveer 1,4 miljard dollar die
voornamelijk bedragen investeren
tussen 1 miljoen en 20 miljoen
dollar in Noord-Amerika en
Europa.SV LSF II sloot 1999 af
met totale verplichtingen van 280
miljoen dollar (plus 30 miljoen
dollar aan mede-investeringen bij
partners en individuen die bij
SVLS zijn aangesloten). 
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VENTECH CAPITAL 2

Ventech Capital 2 is een Frans
durfkapitaalfonds van 112 miljoen
euro dat gevestigd is in Parijs.
Het is actief sinds juli 2000.
Ventech II is een investeerder in
jonge startende bedrijven en
belegt in informatietechnologie
en lifescience-bedrijven, die in
zich in een vormend stadium
bevinden of recentelijk opgestart
zijn. Ventech investeert in de
informatietechnologiesector -
met de klemtoon op netwerken
van de nieuwe generatie,
softwaretoepassingen, on-
lineactiviteiten, het internet en
mobiele telefonie - en in
diensten, handel en media. In de
lifesciencessector spitst het fonds
zich vooral toe op toegepaste
genetica. Het fonds is nu volledig
geïnvesteerd in een aantal lijnen
en zal enkel nog
vervolginvesteringen doen. Voor
meer informatie, zie
www.ventech.fr. 

VERTEX III

Vertex III is het derde durf -
kapitaalfonds voor investeringen
in Israël en investeringen in aan
Israël gelinkte technologie -
bedrijven opgericht door de
Vertex Groep. Het doel van dit
fonds is om aanzienlijke
meerwaarden op lange termijn te
realiseren voor zijn investeerders.
Dit doet het door te investeren in
groeibedrijven die over unieke
technologie beschikken en met
sterke management teams
kunnen inspelen op snel
groeiende markten. Vertex Israel
Venture Capital werd in 1997
opgericht om in te spelen op
nieuwe technologieën in Israël en
heeft zijn hoofdkwartier in Tel
Aviv met vertegenwoordigers in
Europa, de VS, Singapore en
Japan. Vertex investeert in early
stage technologie bedrijven in
Israël of gelinkt aan Israël, die
actief zijn op het vlak van
informatienetwerking,
communicatie en subsystemen,
componenten, beeldverwerking,
ondernemingssoftware en andere
opkomende groeitechnologieën.
Voor meer informatie zie
www.vertexvc.com

Durfkapitaalfondsen

Stamp



ALGEMEEN VERSLAG 2010  l 45



46 l  ALGEMEEN VERSLAG 2010

Genoteerde ondernemingen

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

8,5 

9,0 

6,0 

6,5 

7,0 

7,5 

8,0 

8,5 

9,0 

dec 09 jan 10 feb 10 mrt 10 apr 10 mei 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10

Ablynx N.V. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 7,96 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 347 m EUR

Return van het aandeel in 2010 -0,5 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei -0,5 % 8,4 %

Geschatte groei winst per aandeel - -

Operationele marge - -

Rendement op eigen vermogen - -

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 - -

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

ABLYNX

Het bio-farmaceutisch bedrijf Ablynx heeft zijn
hoofdkantoor in Gent, België, en legt zich toe op de
ontdekking en de ontwikkeling van Nanobodies® voor
de behandeling van ernstige menselijke ziekten.
Nanobodies® zijn een nieuwe klasse therapeutische
proteïnen op basis van antilichamen. Omdat ze zo
klein zijn, een unieke structuur hebben en extreem
stabiel zijn, combineren Nanobodies® de voordelen
van conventionele antilichamen met de voornaamste
kenmerken van kleine synthetische molecules.
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Accell Group N.V. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 37,80 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 390 m EUR

Return van het aandeel in 2010 35,1 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 3,3 % 14,9 %

Geschatte groei winst per aandeel 3,9 % 13,7 %

Operationele marge 8,39 % 8,33 %

Rendement op eigen vermogen 19,60 % 19,50 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 11,0x 9,7x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

ACCELL GROUP

Accell Group is één van Europa’s grootste fietsen -
fabrikanten. Tot hun merken behoren Batavus,
Bremshey, Ghost, Hai Bike, Hercules, Koga-Miyata,
Lapierre, Loekie, Redline, Sparta, Staiger, Tunturi,
Winora en XLC. De groep verkoopt ook fietsonderdelen
en –accessoires en hun dochtermaatschappij Tunturi
verkoopt fitnessapparatuur. De groep was een pionier
in de ontwikkeling van elektrisch ondersteunde fietsen,
de zogenaamde “e-bikes”. Accell Group bekleedt een
sterke positie in het midden- en hogere marktsegment.
De fietsen die ontwikkelt en geproduceerd worden
door Accell Group worden voornamelijk verkocht via de
gespecialiseerde detailhandel. Accell Group heeft
fabrieken in Nederland, Duitsland, België, Hongarije en
Frankrijk.
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Andritz Ag (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 68,79 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 3.577 m EUR

Return van het aandeel in 2010 73,5 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 7,5 % 15,8 %

Geschatte groei winst per aandeel 49,5 % 18,7 %

Operationele marge 6,66 % 7,11 %

Rendement op eigen vermogen 22,49 % 23,55 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 21,6x 18,2x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

ANDRITZ

Andritz is een ingenieursbedrijf dat hoogtechnologische
productiesystemen en aanverwante diensten levert aan
geselecteerde industrieën. De groep richt zich op vijf
domeinen. “Pulp and Paper” levert technologie om
pulp te produceren, gebruikt voor papier, planken,
vezelplaten en machines voor de productie van
papieren doekjes. “Hydro Power” levert kant-en-klare
elektromechanische installaties voor waterkracht -
centrales. Dit domein omvat ook grootschalige
pompen. De divisie “Metals” installeert machines voor
de productie van staal en niet ijzerhoudende producten
en voor het vormen van metaal. “Environment and
Process” omvat producten voor mechanische en
thermische vast/vloeibaar separatie voor gemeentes en
de mijn- en staalindustrie. “Feed and Biofuels” levert
installaties voor de productie van dierenvoeding en het
pelletiseren van hout/brandstof.
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ARCADIS N.V. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 17,42 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 1.179 m EUR

Return van het aandeel in 2010 13,5 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 10,3 % 2,7 %

Geschatte groei winst per aandeel -1,7 % 12,9 %

Operationele marge 6,59 % 7,15 %

Rendement op eigen vermogen 19,60 % 19,80 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 15,2x 13,5x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

ARCADIS

Arcadis is een ingenieursbedrijf dat totaaloplossingen
formuleert voor projecten op het vlak van milieu,
infrastructuur en gebouwen & installaties. “Milieu”
omvat consultancy op het vlak van milieubeleid,
bepaling van impact op het milieu, onderzoek naar
bodem- en grondwaterverontreiniging en herstel -
projecten. Op het vlak van “infrastructuur” ontwerpt
en leidt het bedrijf de bouw van wegen, spoorwegen,
waterwegen, dijken, havens, krachtcentrales,
industrieparken enz. De activiteiten op het vlak van
“gebouwen & installaties” spitsen zich toe op het
ontwerp en beheer van gebouwen. De onderneming
werd in 1888 opgericht als Vereniging Nederlandse
Heidemaatschappij (Heidemij) om land te
ontwikkelen. In 1995 stond Heidemij genoteerd te
Amsterdam en in 1997 veranderde de onderneming
haar naam in Arcadis.
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Centrotec Sustainable AG (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 16,00 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 271 m EUR

Return van het aandeel in 2010 69,5 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 3,4 % 6,6 %

Geschatte groei winst per aandeel 376,7 % 8,4 %

Operationele marge 7,61 % 7,92 %

Rendement op eigen vermogen 17,90 % 15,90 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 10,4x 9,6x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

CENTROTEC SUSTAINABLE AG 

Centrotec Sustainable AG is gespecialiseerd in energie-
efficiënte technologie voor gebouwen. De groep
beslaat vier segmenten. ‘Gas Flue Systems’ behelst
produkten zoals plastic gasafvoersystemen voor
condensatieboilers, technische dakbedekkingen en
geavanceerde composieten. Binnen het segment
‘Climate Systems’ zijn de belangrijkste productgroepen
ventilatiesystemen voor warmteterugwinning,
luchtverwarmers, vloer- of wandverwarmingssystemen,
verwarming gebaseerd op hernieuwbare energie
(zonne-energie, warmtepompen en biomassa) en
klimaatsystemen voor commercieel gebruik. Merken
omvatten Wolf, Brink en Ned Air. Dochteronderneming
Medimondi AG omvat ‘Medical Technology’ &
‘Engineering Plastics’. De voor 26 % in eigendom zijnde
beursgenoteerde dochter Centrosolar Group is actief
op het vlak van fotovoltaïsche zonnepaneelsystemen
voor daken, zonneglas en PV montagesystemen.

9,0 

9,5 

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

9,0 

9,5 

10,0 

10,5 

11,0 

11,5 

12,0 

12,5 

dec 09 jan 10 feb 10 mrt 10 apr 10 mei 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10

Econocom Group S.A. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 10,00 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 248 m EUR

Return van het aandeel in 2010 -0,6 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 112,6 % -1,7 %

Geschatte groei winst per aandeel 23,8 % 5,3 %

Operationele marge 3,24% 3,57 %

Rendement op eigen vermogen 19,57 % 17,47 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 9,8x 9,3x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

ECONOCOM

Econocom is een dienstenleverancier gespecialiseerd
in het beheren van de IT- en telecommunicatie-
infrastructuur van ondernemingen. Het bedrijf heeft
zich gespecialiseerd in 4 domeinen. De afdeling 
“IT Financial Services” houdt zich bezig met de
leasing van IT en telecom  fleets en ook met het
administratieve beheer van de geïnstalleerde
infrastructuur. “Managed Services” biedt IT
ondersteuning voor de geplaatste infrastructuren,
inclusief outsourcing, beheer en consulting. “Products
and Solutions” verdeelt een ruim assortiment IT
hardware en oplossingen. “Telecom Services” biedt
oplossingen om IT systemen mobiel te maken.
Econocom is actief in acht Europese landen en baat
een dienstencentrum uit in Marokko.
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EVS Broadcast Equipment S.A. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 47.90 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 653 m EUR

Return van het aandeel in 2010 14.0 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 41.7 % 0.5 %

Geschatte groei winst per aandeel 45.5 % -1.3 %

Operationele marge 50.30 % 47.17 %

Rendement op eigen vermogen 59.15 % 57.45 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 17.5x 17.7x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

EVS BROADCAST EQUIPMENT 

EVS Broadcast Equipment werd in 1994 opgericht
door Laurent Minguet, Pierre L'Hoest en Michel
Counson en staat genoteerd op de beurs van Brussel
sinds oktober 1998. EVS is leidinggevend in digitale
beeldverwerkingsystemen voor live mobiele productie
van televisie-uitzendingen. EVS biedt geïntegreerde
productiesystemen die het volledige werkproces
beheren, van het opvangen van videosignalen uit de
camera's tot en met de distributie van de beelden,
met inbegrip van beeldbewerking en -archivering. Het
paradepaardje van EVS is de XT server. Het
producten assortiment van EVS is compatibel met de
standaarden van HDTV (High Definition Television).
EVS is voor 41 % eigenaar van XDS ("eXchange
Digital Cinema") dat high definition servers
(CineStore) produceert voor de digitale
bioscoopmarkt. 
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Faiveley Transport S.A. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 61,87 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 891 m EUR

Return van het aandeel in 2010 13,6 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 2,0 % 8,0 %

Geschatte groei winst per aandeel -0,4 % 13,7 %

Operationele marge 13,35 % 13,50 %

Rendement op eigen vermogen 17,14 % 16,99 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 12,4x 11,0x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

FAIVELEY

The Faiveley Group is een leverancier van technische
spoorwegsystemen- en diensten en biedt een ruim
productenassortiment in zeven categorieën:
airconditioning, ingebouwde deuren, perrondeuren &
-poorten, remsystemen, koppelmechanismes,
stroominformatie & -controle (elektronica en
elektromechanica) en klantendiensten. In 1919 werd
het Etablissement Louis Faiveley opgericht, een
pionier in pantografie (apparatuur om elektrische
stroom te verzamelen uit bovenleidingen). In 2004
werd SabWabco overgenomen en in 2008 kocht
Faiveley SA de minderheidsaandeelhouders van
Faiveley Transport uit.
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Hewlett - Packard Co. (USD) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 42,10 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 68.739 m EUR

Return van het aandeel in 2010 -17,7 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 17,7 % 5,5 %

Geschatte groei winst per aandeel 27,2 % 13,8 %

Operationele marge 11,43 % 11,65 %

Rendement op eigen vermogen 25,80 % 23,93 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 9,2x 8,1x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

HEWLETT PACKARD

Hewlett-Packard Co. is een internationale leverancier van
producten, technologieën, software, oplossingen en diensten
voor individuele consumenten, KMO’s en grote bedrijven,
waaronder klanten uit de overheids-, de gezondheidszorg- en
de onderwijssector. Hun aanbod omvat: multi-leveranciers
klantenservice, incl. infrastructuur-technologie en het
uitbesteden van bedrijfsprocessen, technologie-ondersteuning
en -onderhoud, diensten voor de ontwikkeling en de
ondersteuning van toepassingen en diensten voor consulting
en integratie; technologie-infrastructuur van bedrijfsinformatie,
waaronder opslag- en servertechnologie, netwerkproducten en
-systeemelementen, en software om investeringen in zakelijke
technologie te optimaliseren; personal computing en andere
access devices; en tenslotte producten en diensten m.b.t.
afbeelden en afdrukken. De activiteiten van het bedrijf zijn
ondergebracht in zeven segmenten: “Services”, “Enterprise
Storage and Servers”, “HP Software”, de “Personal Systems
Group”, de “Imaging and Printing Group”, “HP Financial
Services” en “Corporate Investments”. Het bedrijf werd
opgericht in 1939 door Bill Hewlett en Dave Packard en het
hoofdkantoor is gevestigd in Palo Alto, CA.
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Imtech N.V. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 28,39 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 2.600 m EUR

Return van het aandeel in 2010 54,7 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 4,6 % 7,6 %

Geschatte groei winst per aandeel 4,8 % 8,5 %

Operationele marge 5,32 % 5,67 %

Rendement op eigen vermogen 22,89 % 22,04 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 14,1x 13,0x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

IMTECH 

Imtech is een Europees leverancier van technische
diensten op het gebied van elektrische engineering,
ICT en mechanische engineering. Activiteiten dekken
het volledige spectrum gaande van design, advies,
engineering en implementatie (installatie) tot
onderhoudsdiensten en beheer van onderhoud.
Imtech is actief op verschillende marktsegmenten
waaronder gebouwen, verzorging en herstel,
industrie, maritiem en infrastructuur & verkeer. In al
deze segmenten is een substantieel deel van de
inkomsten gerelateerd aan energie & milieu. Het
Internatio-Müller conglomeraat dat werd opgericht in
1970 uit de fusie van handels- en scheepvaart -
onderneming Internatio (1863) en Müller (1878)
besloot zich in de jaren negentig toe te leggen op
technische oplossingen en veranderde haar naam naar
Imtech in 2001.
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init innovation in traffic systems AG (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 15,00 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 151 m EUR

Return van het aandeel in 2010 42,9 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 22,2 % 6,7 %

Geschatte groei winst per aandeel 37,5 % 8,2 %

Operationele marge 19,90 % 20,47 %

Rendement op eigen vermogen 23,01 % 20,23 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 13,0x 12,0x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

INIT INNOV IN TRAFFIC SYSTEMS 

Init (Innovation in Traffic Systems) is actief op het
gebied van telematica en elektronische ticketing
systemen voor openbaar vervoer. Hun produkten
assisteren transportfirma’s om openbaar vervoer
aantrekkelijker, sneller en efficiënter te maken. Als
sleutelleverancier levert Init geïntegreerde hard- en
software oplossingen, inclusief produkten voor het
controlecenter (intermodaal transport controle -
systeem), voor communicatie en voor voertuigen 
(on-board computer, elektronische vervoersbewijzen,
automatische passagierteller, …). Andere activiteiten
omvatten planningsoftware en analysesystemen voor
de automobielindustrie. Belangen in geassocieerde
bedrijven omvatten 43 % in Iris GmbH (Infrarood en
intelligente sensors) en 44 % in ID Systeme (personeel
planning software Perdis). INIT werd opgericht in
1983 door Dr.-Ing. Gottfried Greschner als een
universitaire spin-off. Het hoofdkwartier is gevestigd
in Karlsruhe, Duitsland.
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Koninklijke KPN N.V. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 10,92 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 17.173 m EUR

Return van het aandeel in 2010 -1,6 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei -0,8 % 0,0 %

Geschatte groei winst per aandeel -13,01 % 6,4 %

Operationele marge 24,40 % 23,95 %

Rendement op eigen vermogen 52,00 % 58,99 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 9,5x 8,9x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

KPN

Royal KPN NV levert internationale telecommunicatie -
diensten zoals vaste en mobiele telefonie, internet en
televisie, en complete telecommunicatie- en 
ICT-oplossingen voor zakelijke klanten. Het bedrijf is
werkzaam in verschillende segmenten: consumenten,
bedrijven, groothandel & activiteiten, mobiele
groothandel en E-plus. KPN werd opgericht in 1852
en heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag, Nederland.
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LeGuide.com S.A. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 28,97 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 101 m EUR

Return van het aandeel in 2010 67,7 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 17,4 % 10,7 %

Geschatte groei winst per aandeel 12,6 % 17,3 %

Operationele marge 35,19 % 35,12 %

Rendement op eigen vermogen 18,84 % 18,58 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 16,2x 13,8x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

LEGUIDE.COM

LeGuide.com publiceert online shopping gidsen,
vergelijkende websites, shopping zoekmotoren en
platformen voor beoordelingen van consumenten. Tot
de websites behoren LeGuide.com (online shopping
gids), LeGuide.net (shopping zoekmotor), dooyoo.com
(sociale shopping gids), Webmarchand.com (shopping
adressenbestand), Mercamania.es en Antag.de. Het
bedrijfsmodel gebaseerd op CPC (cost per click) vormt
de grootste bron van inkomsten voor de groep. Andere
inkomsten komen van publiciteit, gesponserde links,
enz. Het bedrijf is aanwezig in 14 Europese landen
(Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland, Duitsland,
Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje,
Italië, Nederland, Zweden, Denemarken en Polen) en
werkt in 9 verschillende talenand). Het bedrijf werd
opgericht in 1998 en heeft kantoren in Parijs en Berlijn.
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LEM Holding S.A. (CHF) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 573,00 CHF

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 527 m EUR

Return van het aandeel in 2010 117,7 % (in CHF)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 88,0 % 7,1 %

Geschatte groei winst per aandeel 344,1 % 9,3 %

Operationele marge 19,73 % 20,15 %

Rendement op eigen vermogen 41,34 % 36,67 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 16,7x 15,3x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

LEM HOLDING 

LEM produceert componenten voor de krachtelekronica.
De kernproducten van het bedrijf zijn transductoren om
elektrische parameters zoals stroom en voltage te
meten. De LEM transductoren worden gebruikt voor
toepassingen bij de spoorwegen, de aandrijving van
motoren, het leveren van elektrische stroom, AC/DC
convertoren en het genereren van zonne-energie. De
producten bieden meer controle, betrouwbaardere
energie en hogere energie-efficiëntie. LEM richt zich tot
twee bedrijfssegmenten: enerzijds het Industriële
segment dat Industrie, Tractie en Energie &
Automatisering omvat, en anderzijds het Automobiel
segment waar oplossingen ontwikkeld worden voor het
beheer van batterijen en de controle van elektrische
motoren. Liaisons Electroniques-Mecaniques LEM SA
werd opgericht in 1972. De groep heeft fabrieken in
Genève (Zwitserland), Machida (Japan) en Peking
(China).
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Nemetschek AG (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 31,87 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 307 m EUR

Return van het aandeel in 2010 101,8 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 11,6 % 7,9 %

Geschatte groei winst per aandeel 58,8 % 11,9 %

Operationele marge 19,48 % 22,46 %

Rendement op eigen vermogen 25,77 % 25,43 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 12,8x 11,5x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

NEMETSCHEK

Nemetschek AG is een verkoper van software op het
gebied van Architecture-Engineering-Construction
(AEC). Het levert producten voor bouwdoeleinden,
van ontwerp via eigenlijke bouw tot beheer. Voor de
ontwerpfase levert het bedrijf zogenaamd Computer-
Aided Design (CAD) software voor architecten en
ingenieurs. De belangrijkste producten zijn Allplan
Architecture (high-end) en VectorWorks (mid-market).
Het bedrijfsonderdeel Build levert ERP-oplossingen
en technische applicaties voor bouwbedrijven. Ten
derde biedt het bedrijf ook softwareoplossingen voor
het beheer van gebouwen (Manage). New Business
Opportunities (NBO) omvatten onder meer
multimediasoftware op het gebied van visualisatie en
animatie. Het bedrijf werd in 1963 opgericht door
Prof. Georg Nemetschek, en staat genoteerd op de
beurs sinds 1999. In het begin van 2007 nam het haar
Hongaarse concurrent Graphisoft over.
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Pharmagest Interactive (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 47,70 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 145 m EUR

Return van het aandeel in 2010 22,5 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 13,9 % 4,1 %

Geschatte groei winst per aandeel 23,3 % 9,8 %

Operationele marge 18,60 % 19,01 %

Rendement op eigen vermogen 22,14 % 20,86 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 12,6x 11,5x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

PHARMAGEST INTERACTIVE

Pharmagest Interactive ontwikkelt softwarepakketten
voor apotheken en voor de farmaceutische industrie.
In Frankrijk wordt de LGPI ("Logiciel de Gestion à
Portail Integré") oplossing beschouwd als de
standaard voor apotheken, om de voorraad te
beheren, de bestellingen te optimaliseren, gegevens
uit te wisselen, het prijsbeleid te optimaliseren,
klantenkaarten te beheren, enz. Tot de activiteiten
voor de apotheken in België en Luxemburg behoren
de Sabco Optimum-Ultimate producten. De groep
biedt communicatie- en online reclamediensten aan
de farmaceutische industrie (“e-Labos”). De
dochteronderneming Malta Informatique levert IT
voor verzorgingstehuizen (“EHPADs”), zoals het Titan
software platform. Het bedrijf werd opgericht in 1996
en het hoofkantoor is gevestigd in Villers-les-Nancy,
Frankrijk.
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Phoenix Solar AG (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 23,70 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 175 m EUR

Return van het aandeel in 2010 -43,5 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 44,8 % 5,2 %

Geschatte groei winst per aandeel 198,0 % -9,8 %

Operationele marge 5,86 % 5,04 %

Rendement op eigen vermogen 18,84 % 15,47 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 6,2x 6,9x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

PHOENIX SOLAR

Phoenix Solar AG is actief in de fotovoltaïsche sector.
“Componenten en Systemen” en “Krachtcentrales”
zijn de twee bedrijfssegmenten. Het “Componenten
en Systemen” segment biedt systeemoplossingen en
ondersteuning inzake planning- en logistieke
diensten. Het “Krachtcentrales” segment biedt
planningdiensten en verzekert de kant-en-klare
constructie en het onderhoud van krachtcentrales.
Het bedrijf is werkzaam in Australië, Frankrijk,
Duitsland, Griekenland, Italië, Oman, Spanje en de
Verenigde Staten van Amerika. Phoenix Solar werd
opgericht op 18 november 1999 en heeft zijn
hoofdkantoor in Sulezmoos, Duitsland
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Pfeiffer Vacuum Technology AG (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 88,00 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 868 m EUR

Return van het aandeel in 2010 57,0 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 17,6 % 138,2 %

Geschatte groei winst per aandeel 33,3 % 43,8 %

Operationele marge 23,47 % 17,72 %

Rendement op eigen vermogen 22,17 % 23,04 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 20,4x 14,2x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG 

Pfeiffer Vacuum Technology is een producent van
componenten en systemen voor het creëren, meten en
analyseren van het luchtledige. Het luchtledige
reproduceert omstandigheden vergelijkbaar met deze
die we in de ruimte tegenkomen. Het is onmisbaar in de
produktie van tal van hoogtechnologische produkten
(zonne-cellen, halfgeleiders, geïsoleerd glas,
mechanische gereedschappen etc.) en speelt ook een
grote rol in de analytische industrie, onderzoek &
ontwikkeling en milieutechnologie. De belangrijkste
produktgroep van de onderneming, turbomoleculaire
pompen (voor hoog to ultrahoog vacuüm) zijn een
uitvinding van Pfeiffer. Backing pumps worden gebruikt
voor laag en medium vacuüm bereik. Componenten en
instrumenten omvatten drukcontrolesystemen,
lekkagedetectoren en massa spectrometers. Arthur
Pfeiffer richtte het bedrijf op in 1890 en het kende zijn
beursintroductie op de beurs van New York in 1996. Het
hoofdkwartier en productiefaciliteit zijn gelegen in Asslar,
Duitsland.
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Roche Holding AG (CHF) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 137,00 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 95.244 m EUR

Return van het aandeel in 2010 -19,5 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 17,3 % 1,6 %

Geschatte groei winst per aandeel 26,8 % 10,4 %

Operationele marge 33,10 % 35,04 %

Rendement op eigen vermogen 97,13 % 71,61 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 10,5x 9,5x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

ROCHE HOLDING  

De belangrijkste activiteiten van Roche Holding zijn
het ontdekken, ontwikkelen, produceren en op de
markt brengen van vernieuwende medische
oplossingen. De groep opereert via twee divisies, met
name Farmaceutica en Diagnostica. De farmaceutische
divisie bestaat uit Roche Pharmaceuticals, samen met
Genentech en Chugai waarin de onderneming
meerderheidsaandeelhouder is. Ze focust op
innovatieve medicijnen, voornamelijk op het gebied
van oncologie, auto-immuniteit, metabolisme,
virologie en CNS. De diagnotische divisie levert
produkten en diensten voor diagnotische in-vitro
testen, welke reagentia en instrumenten op het
gebied van moleculaire biologie, klinische chemie,
immunochemie, hematologie en coagulatie omvatten.
Deze divisie omvat vijf bedrijfstakken, zijnde
diabetesverzorging, professionele diagnostica,
moleculaire diagnostica, weefseldiagnostica en
toegepaste wetenschap. Roche is wereldwijd actief in
meer dan 180 landen. 
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SMA Solar Technology AG (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 69,50 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 2.412 m EUR

Return van het aandeel in 2010 -24,3 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 97,4 % -7,8 %

Geschatte groei winst per aandeel 118,7 % -21,2 %

Operationele marge 27,55 % 23,85 %

Rendement op eigen vermogen 49,80 % 30,82 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 6,8x 8,7x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG

SMA Solar Technology AG ontwikkelt en verkoopt
stroomomvormers voor zonne-energie die zorgen voor
de omvorming van gelijkstroom gegenereerd door
zonnemodules naar wisselstroom die geaccepteerd
wordt op het elektriciteitsnet. Binnen de divisie
Photovoltaic Technology zijn de omvormers met de
merknaam Sunny Boy geschikt voor gebruik in kleine en
middelgrote fotovoltaïsche systemen (tot 20 kW). Sunny
Mini Central apparaten zijn geschikt voor middelgrote
systemen vanaf 15 kW. Sunny Tower en Sunny Central
worden geïnstalleerd als centrale omvormers voor
grootschalige fotovoltaïsche systemen en bedrijven in
open ruimte. Twee kleinere divisies zijn Railways
Technology en Electronic Manufacturing, waarvan de
laatste voornamelijk voor de eigen onderneming
produceert. SMA werd opgericht in 1981 in Kassel door
Günther Cramer, Peter Drews en Reiner Wettlaufer.
Sinds juni 2008 is de onderneming genoteerd op de
beurs van Frankfurt.
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Stratec Biomedical Systems AG (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 31,91 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 369 m EUR

Return van het aandeel in 2010 22,0 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 27,0 % 19,5 %

Geschatte groei winst per aandeel 27,9 % 24,7 %

Operationele marge 19,34 % 20,27 %

Rendement op eigen vermogen 21,52 % 24,01 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 24,3x 19,4x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

STRATEC BIOMEDICAL

Stratec Biomedical Systems AG ontwikkelt en
produceert geautomatiseerde systemen voor analyse
in het domein van de klinische diagnostiek en de
biotechnologie. De partners van dit bedrijf brengen
zulke systemen op de markt, gewoonlijk samen met
hun eigen reagens, als systeemoplossingen voor
laboratoria, bloedbanken en onderzoeksinstelllingen.
Deze partners zijn meestal internationale spelers,
werkzaam in de industrie van de in-vitro diagnostiek,
zoals Siemens, Diasorin, Abbott, Biomérieux, Qiagen,
Gen-Probe en Immucor. Stratec Biomedical Systems
werd opgericht in 1979 en heeft zijn hoofdkantoor in
Birkenfeld, Duitsland.
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Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (ILS) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 52,13 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 36.698 m EUR

Return van het aandeel in 2010 -5,9 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 25,9 % 15,4 %

Geschatte groei winst per aandeel 44,7 % 15,4 %

Operationele marge 30,97 % 31,29 %

Rendement op eigen vermogen 19,29 % 18,17 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 11,5x 10,0x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

TEVA PHARMACEUTICAL

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. is een internationaal
farmaceutisch bedrijf dat generische geneesmiddelen
voor alle belangrijke behandelingen ontwikkelt,
produceert en op de markt brengt. Het bedrijf heeft 
ook een aanzienlijke farmaceutische portefeuille van
merknamen, waaronder Copaxone voor multiple
sclerose, Azilect voor de ziekte van Parkinson,
ademhalingsproducten en gezondheidsproducten voor
vrouwen. Teva is aanwezig in de hele wereld: in Noord-
Amerika, Europa, Latijns Amerika, Azië en Israël. Het
bedrijf heeft rechtstreekse activiteiten in meer dan 
60 landen, waaronder 38 sites in 17 landen waar ze
afgewerkte dosissen farmaceutica produceren, 15
generische R&D centra die voornamelijk binnen
bepaalde fabrieken werken en 21 AP fabrieken
wereldwijd. Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. werd
opgericht in Israël op 13 februari 1944 en is de opvolger
van een aantal Israëlische bedrijven, waarvan het oudste
gesticht werd in 1901. Het hoofkantoor is gevestigd in
Petach Tivka, Israël.
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Transics International N.V. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 6,01 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 49 m EUR

Return van het aandeel in 2010 -14,1 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 9,7 % 10,5 %

Geschatte groei winst per aandeel - 116,0 %

Operationele marge 7,77 % 10,16 %

Rendement op eigen vermogen 2,66 % 5,44 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 44,0x 20,3x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

TRANSICS

Transics ontwikkelt en commercialiseert
fleetmanagementoplossingen (FMS) of telematica
voor de transport- en logistieke sector. FMS hardware
of boordcomputers (OBC) van Transics, met
merknamen als Laura Plus en Quattro Plus, registreren
informatie die verband houdt met voertuig en
chauffeur. Het filiaal DIS levert digitale tachografen
voor het registreren van rij- en rusttijden. De software
omvat TMS, dat wordt gebruikt voor rapportering en
analyse, en TFM voor toegang tot real-time
informatie. Transics biedt diensten aan waarop klanten
zich kunnen abonneren, zoals onderhoud van software
en hardware, GPRS-communicatie en navigatie. Het
Field Services-team voert de projecten in de praktijk
uit en staat tevens in voor de consultancy. De
onderneming werd in 1990 opgericht door Walter
Mastelinck en Ludwig Lemenu. De Carlyle Group
verwierf 80 % van het bedrijf in mei 2006; in juni 2007
volgde een beursintroductie (IPO).
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Umicore S.A. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 38,92 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 4.670 m EUR

Return van het aandeel in 2010 71,9 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS*

Geschatte omzetgroei 27,8 % 7,9 %

Geschatte groei winst per aandeel 202,9 % 9,5 %

Operationele marge 3,73 % 3,84 %

Rendement op eigen vermogen 16,64 % 16,32 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 17,9x 16,3x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

UMICORE

Umicore is een materiaaltechnologiegroep actief in vier
domeinen. De “Catalysis” groep is één van de grootste
fabrikanten van katalysatoren voor automobielemissies
ter wereld. Ook de edelmetaalchemie valt onder dit
segment. “Energy Materials” produceert cobalt en
gespecialiseerde materialen, elektro-optische
materialen, dunne folieproducten en brandstofcellen.
Deze producten worden o.a. gebruikt voor oplaadbare
batterijen en fotovoltaïsche panelen. “Performance
Materials” houdt zich bezig met bouwmateriaal,
elektrobeplating, materialen op basis van platina,
technische materialen, zinkchemicaliën en een
deelneming van 40% in Element Six Abrasives. De
“Recycling” groep is wereldleider in de recyclage en
raffinage van complexe materialen die edelmetalen
bevatten. Het beheer van edelmetalen (handel, leasing,
hedging,…) de recyclage van batterijen en juwelen &
industriële metalen behoren ook tot deze groep.
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UNIT4 N.V. (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 24,23 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 705 m EUR

Return van het aandeel in 2010 46,9 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 11,3 % 9,6 %

Geschatte groei winst per aandeel 10,0 % 24,9 %

Operationele marge 10,73 % 12,70 %

Rendement op eigen vermogen 21,04 % 23,40 %

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 16,3x 13,1x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

UNIT 4

Unit 4 is een internationaal softwarebedrijf, gevestigd
in Nederland (Sliedrecht) en genoteerd op de beurs
van Amsterdam sinds 1998. Het bedrijf, actief in
business software, verkoopt licenties, en levert
onderhouds- en andere diensten voor software om
bedrijfsprocessen te beheren, ondersteunen en
optimaliseren, en bedrijfsactiviteiten te verbeteren.
“Allegro Business World” is hun belangrijkste
internationaal product. “Coda”, verworven in 2008,
biedt oplossingen voor financieel management en is
ontworpen om tegemoet te komen aan de noden van
financiële directeurs en departementen. In de Benelux
en sommige andere landen levert Unit 4 Agresso
business software voor kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO’s) en voor specifieke sectoren.
De groep verkocht zijn divisie “Internet & Security” in
het begin van 2007.
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United Drug PLC (EUR) 

BEURSGEGEVENS

Beurskoers op 31 december 2010 2,10 EUR

Beurskapitalisatie op 31 december 2010 505 m EUR

Return van het aandeel in 2010 2,3 % (in EUR)

FINANCIËLE KERNCIJFERS* 2010 2011

Geschatte omzetgroei 0,5 % 3,2 %

Geschatte groei winst per aandeel -2,6 % 1,3 %

Operationele marge 3,48 % 3,86 %

Rendement op eigen vermogen 13,46 % -

Geschatte koerswinstverhouding op 31 december 2010 9,2x 9,1x

* Consensusschattingen Factset op 31 december 2010

UNITED DRUG 

United Drug is een leverancier van medische diensten
die opereert via 3 divisies. ‘Healthcare Supply Chain ‘
combineert alle logistieke operaties van de groep, bv.
farmagroothandel, pre-groothandel (uitbesteding van
distributie) en verkoop & marketing van medische en
wetenschappelijke uitrusting en verbruiksgoederen.
‘Contract Sales & Marketing Services’, actief via
Ashfield In2Focus, is gespecialiseerd in de aanwerving
en tewerkstelling van vertegenwoordigers, medische
specialisten en verpleegkundigen op vraag van
farmabedrijven. ‘Packaging & Specialty Services’
omvat de verpakking van medicijnen, bevoorrading
van griep- en reisvaccins en direct to home
healthcare.
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Toelichting “Beursgegevens” en “Financiële data”:

Beurskoers op 31 december 2010: Slotkoers van het aandeel in lokale munt
op de laatste handelsdag van het jaar 2010.

Beurskapitalisatie op 31 december 2010: Beurskapitalisatie van het bedrijf,
omgerekend in euro, op de laatste handelsdag van het jaar 2010. De
beurskapitalisatie wordt berekend als het totaal aantal uitstaande aandelen
vermenigvuldigd met de beurskoers.

Return van het aandeel in 2010: het totale beursrendement van het aandeel in
lokale munt, met name de koersstijging van het aandeel plus het
dividendrendement (herbelegd). 

Geschatte omzetgroei: Stijgingspercentage van de geschatte omzet van het
jaar in vergelijking met het jaar voordien.

Geschatte groei winst per aandeel: Stijgingspercentage van de geschatte
winst per aandeel van het jaar in vergelijking met het jaar voordien. Winst per
aandeel wordt door de meeste analisten berekend als netto winst, eventueel
gecorrigeerd voor niet-recurrente elementen, gedeeld door het gemiddeld
aantal uitstaande aandelen van het jaar.

Operationele marge: Geschatte operationele winst (of winst voor financiële
inkomsten en kosten en voor belastingen) van het jaar, eventueel
gecorrigeerd voor niet-recurrente elementen, gedeeld door de geschatte
omzet van het jaar.

Rendement op eigen vermogen: Geschatte winst per aandeel van het jaar
gedeeld door het gemiddeld geschatte eigen vermogen per aandeel van het
jaar. Deze ratio is een indicator voor de winstgevendheid van het bedrijf. 

Geschatte koerswinstverhouding: Koers van het aandeel op 31 december
2010 gedeeld door de geschatte winst per aandeel van het jaar. 

Alle “Financiële kerncijfers” zijn gebaseerd op de database Factset, die een
consensus berekend op basis van verzamelde schattingen van analisten. De
schattingen komen niet noodzakelijk overeen met eventuele schattingen die
door de betrokken vennootschap zijn gepubliceerd. Alle cijfers zijn deze zoals
geschat op 31 december 2010.

Return van het aandeel in 2010 zoals berekend door Bloomberg.



  ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

Naam, wettelijk stelsel en handelsregister
De vennootschap is een naamloze vennootschap die
verhandeld wordt onder de naam “Quest for Growth".
De vennootschap werd opgericht onder het stelsel van
beleggingsvennootschap met vast kapitaal voor
belegging in niet-genoteerde vennootschappen en
groeibedrijven, hierna "de Privak" genoemd (Private
Equity Bevak). 
De maatschappelijke zetel bevindt zich in B-3000 Leuven,
Lei 19 bus 3. Het bedrijf is geregistreerd in België bij het
handelsregister te Leuven, met handelsregisternr. 99 856
en ondernemingsnummer 0462.938.834.

Oprichting, wijzigingen aan de 
statuten, duur
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een
publieke naamloze vennootschap (NV/SA) en werd
opgericht bij akte verleden voor notaris Hans Berquin, te
Brussel, op negen juni negentienhonderd achtennegentig
en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van vierentwintig juni daarna, onder nummer
980624-595.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Hans BERQUIN, te Brussel, op dertien juni
negentienhonderd achtennegentig, en bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien
september daarna, onder nummer 980919-328.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Eric SPRUYT, te Brussel, op tweeëntwintig juli
negentienhonderd achtennegentig en bekendgemaakt in
de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien
september daarna, onder nummer 980919-327.
Een daad die de statuten wijzigde omvatte de beslissing
tot kapitaalsverhoging waarbij de akte verleden werd
voor notaris Eric SPRUYT, te Brussel, op vijfentwintig
augustus negentienhonderd achtennegentig en
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van vijfentwintig november daarna, onder nummer
981125-302.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Hans BERQUIN, te Brussel, op tweeëntwintig
september negentienhonderd achtennegentig en
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

van elf november daarna, onder nummer 981111-003.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Eric SPRUYT op zeventien september
tweeduizend en bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad op tien januari tweeduizend en één,
onder nummer 20010110-533.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Luc HERTECANT, te Overijse, op negentien september
tweeduizend en twee en bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober
tweeduizend en twee daarna, onder nummer 0132476.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Luc HERTECANT, te Overijse, op negen februari
tweeduizend en vier en bekendgemaakt in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig april
tweeduizend en vier daarna, onder nummer 0062076.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Luc HERTECANT, te Overijse, op vijftien
september tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht november
tweeduizend en vijf, onder nummer 20051108-160566.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Eric SPRUYT, te Brussel, op acht november
tweeduizend en vijf, neergelegd ter bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van negen december tweeduizend en
vijf, onder nummer 20051209-178235.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Luc HERTECANT, te Overijse, op tien november
tweeduizend en vijf, neergelegd ter bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van negen december tweeduizend en
vijf, onder nummer 20051209-178236.
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden
voor notaris Peter VAN MELKEBEKE, te Brussel, op dertig
april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van zeven juni tweeduizend en
zeven, onder nummer 20070607-081034.

De vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht
en begint te werken op de datum van haar oprichting.

Boekjaar en audit
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari
en eindigt op eenëndertig december.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door Klynveld Peat
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Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Burg. CV,
vertegenwoordigd door Dhr. Pierre Berger, Prins
Boudewijnlaan 24D, B-2550 Kontich.

Waar de informatie beschikbaar 
wordt gesteld

De statuten van Quest for Growth liggen ter inzage bij de
Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Leuven. De
jaarrekeningen van de vennootschap worden bewaard bij
de Nationale Bank van België. Deze documenten, alsook
de jaarverslagen en kwartaalverslagen en alle andere
publieke informatie bedoeld voor aandeelhouders,
kunnen ook verkregen worden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap.
De jaarrekeningen worden, samen met de bijbehorende
verslagen, toegezonden aan de aandeelhouders op
naam, alsook aan elke andere persoon die erom verzoekt.

Doel
De privak heeft het collectief beleggen tot doel van uit
het publiek aangetrokken financieringsmiddelen in
overeenstemming met het Koninklijk Besluit van achttien
april negentienhonderd zevenennegentig met betrekking
tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde
vennootschappen en in groeibedrijven. Zij zal zich in haar
beleggingsbeleid richten naar de voorschriften van
voormeld Koninklijk Besluit en naar de bepalingen van
haar statuten en het prospectus uitgegeven naar
aanleiding van de openbare uitgifte van aandelen.

De Privak zal haar beleggingsbeleid toespitsen op de
belegging in groeibedrijven in diverse sectoren zoals
onder meer, maar zonder limitatief te zijn, de medische
en gezondheidssector, biotechnologie,
informatietechnologie, software en elektronica en nieuwe
materialen.

Daarnaast kan de vennootschap in bijkomende orde
liquide middelen aanhouden in de vorm van spaargelden,
termijnbeleggingen of thesauriebewijzen. Vanaf het
tweede jaar na de oprichting zullen deze liquide middelen
in beginsel beperkt zijn tot tien procent (10 %) van haar

activa, tenzij een bijzondere beslissing van de Raad van
Bestuur tijdelijk een hoger percentage rechtvaardigt.

Het dagelijks bestuur is toegewezen aan Quest
Management NV, dat optreedt als gedelegeerd
bestuurder.

Algemene vergadering
De Algemene Vergadering wordt gehouden op de derde
donderdag van de maand maart, om elf uur. Valt deze
datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De
Algemene Vergadering over het het boekjaar dat begint
op 1 januari 2011 en eindigt op 31 december 2011 vindt
plaats op 15 maart 2012.



ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING 
TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
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Evolutie Maatschappelijk Kapitaal en Reserves

Het maatschappelijk kapitaal van 
de vennootschap
De onderneming werd opgericht op 9 juni 1998 met een
kapitaal van 201.000.000 BEF door uitgifte van 200.000
gewone aandelen, 750 A-aandelen en 250 B-aandelen.

Op 30 juni 1998 werd het kapitaal verhoogd met
367.000.000 BEF tot 568.000.000 BEF door uitgifte van
367.000 gewone aandelen.

Op 22 juli 1998 werd het kapitaal verhoogd met
140.000.000 BEF tot 708.000.000 BEF door uitgifte van
140.000 gewone aandelen.

Op 22 september 1998 werd het kapitaal verhoogd met
2.000.000.000 BEF tot 2.708.000.000 BEF door een
openbaar aanbod tot inschrijving op 2.000.000 nieuwe
gewone aandelen op de Beurs van Brussel.

Op 17 november 2000 werd het kapitaal verhoogd met
50.098.000 EUR tot 117.227.566,51 EUR door een
openbaar aanbod tot inschrijving op 2.708.000 nieuwe
gewone aandelen.

Op 15 september 2005 werd het kapitaal verminderd met
53.629.955 EUR tot 63.597.611 EUR door een
kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden
verliezen. Het aantal aandelen bleef ongewijzigd.

Op 8 november 2005 werd het kapitaal verhoogd met
32.344.584 EUR tot 95.942.195 EUR door uitoefening van
warrants en creatie van 4.043.073 nieuwe gewone aandelen.

Op 10 november 2005 werd het kapitaal verminderd met
6.000.000 EUR tot 89.942.195 EUR door de creatie van
een beschikbare reserve van 6.000.000 EUR. Het aantal
aandelen bleef ongewijzigd.

Op 30 april 2007 werd het kapitaal verhoogd met
19.806.547 EUR tot 109.748.742 EUR door de creatie van
2.330.182 nieuwe gewone aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
bedraagt 109.748.742 EUR en wordt vertegenwoordigd
door 11.788.255 gewone aandelen, 750 A-aandelen en
250 B-aandelen zonder nominale waarde.

Alle gewone aandelen hebben dezelfde rechten en
privileges, vertegenwoordigen dezelfde fractionele
waarde van de onderneming en zijn volledig uitbetaald.
Al deze gewone aandelen hebben hetzelfde stemrecht,
dezelfde dividendrechten en rechten op het
liquidatieoverschot.

De houders van de aandelen klasse A en B genieten van
een preferent dividend. Dit preferent dividend wordt
betaald op het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag
overschrijdt dat nodig is om globaal de aandeelhouders
een vergoeding gelijk aan de vergoeding voor een
risicovrije belegging op basis van een referentieindex (Bund
– 10 jaar), vermeerderd met een risicopremie van 1,5 %,
nominaal uit te keren berekend op het eigen vermogen
zoals uitgedrukt op de balans (na winstverdeling) bij het
begin van het boekjaar waarop het dividend betrekking
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heeft. De referentieindex (Bund – 10 jaar – Bloomberg
code=GDBR10) voor een gegeven boekjaar wordt jaarlijks
op de dag van de Algemene Vergadering die oordeelt over
de resultaten van het vorig boekjaar vastgesteld door de
Raad van Bestuur en aan de Algemene Vergadering
meegedeeld. Van dit excedentair bedrag wordt twintig
procent (20 %) als preferent dividend uitgekeerd aan de
houders van de aandelen A en B. De overige tachtig
procent (80 %) wordt gelijk verdeeld over alle aandeel -
houders. Indien het kapitaal verhoogd wordt tijdens het
boekjaar, zal het nieuwe kapitaal toegevoegd worden in de
berekening pro rata temporis.

Het toegestaan kapitaal van de 
onderneming
De tekst van de statuten, gewijzigd op 10 november
2005, gaf aan de Raad van Bestuur uitdrukkelijk de
toelating om het kapitaal in één of meerdere keren te
verhogen met een maximumbedrag van 89.942.195 EUR.

Deze machtiging was toegekend voor een termijn van vijf
jaar, te rekenen vanaf de publicatie van de akte tot de
kapitaalsverhoging van de vennootschap van 10 november
2005, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad. Zij kon één of meerdere malen worden
hernieuwd, telkens voor een maximumtermijn van vijf jaar.

De Algemene Jaarvergadering kon het geplaatst kapitaal
verhogen of verminderen. Indien er een
kapitaalsverhoging zou gebeuren door uitgifte van
aandelen tegen inbreng in geld, kon niet worden
afgeweken van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders.

Deze machtiging verviel in 2010 en is niet hernieuwd. 

Warrants
Op 26 september 2002 werden 5.416.000 warrants
uitgegeven. Elke warrant gaf aan de houder ervan het
recht om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel
van de vennootschap, bij uitoefening van de warrant
tijdens één van de uitoefenperiodes, tegen betaling van
de uitoefenprijs van 8 EUR per gewoon aandeel.
4.043.073 warrants werden omgezet in nieuwe gewone
aandelen.



Op 10 april 2007 werden 9.320.728 warrants uitgegeven.
Vier warranten gaven aan de houder ervan het recht om
in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel van de
vennootschap, bij uitoefening van de warrant tijdens de
uitoefenperiode, tegen betaling van de uitoefenprijs van
8,5 EUR per gewoon aandeel. Op 2.106.555 nieuwe
gewone aandelen werd ingetekend bij naleving van het
voorkeurrecht. Op de resterende 223.627 nieuwe gewone
aandelen werd ingetekend in een vrije tranche.

Inkoop eigen aandelen
De buitengewone algemene vergadering van 15 maart
2007 besliste om de Raad van Bestuur van de Vennoot -
schap te machtigen om, onder de voorwaarden voorzien
door het Wetboek van Vennootschappen, voor rekening
van de Vennootschap eigen aandelen van de Vennoot schap
te verwerven waarvan de gezamelijke fractiewaarde niet
hoger was dan tien procent (10 %) van het geplaatste
kapitaal, voor een minimale prijs van zes euro (EUR 6) per
aandeel en voor een maximale prijs van twaalf euro (EUR
12) per aandeel. Deze machtiging geldde voor de duur van
achttien (18) maanden, te rekenen vanaf de publicatie van
het besluit van deze buitengewone algemene vergadering
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad  (1 april 2007). De
Raad van Bestuur kan de aldus ingekochte aandelen
vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst
van een persoon die handelt in eigen naam maar voor
rekening van de Vennootschap, tegen een prijs die ligt
binnen de vork die bepaald was voor de machtiging tot
inkoop van eigen aandelen. De inkoop van eigen aandelen
mocht geschieden zonder vermindering van het kapitaal,
doch door vorming van een onbeschikbare reserve gelijk
aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de
inventaris werden ingeschreven. Zolang de aandelen in het
bezit zullen zijn van de Vennootschap, wordt het aan die
aandelen verbonden stemrecht geschorst.

De machtiging aan de Raad van Bestuur om eigen
aandelen te verwerven verviel op 30 oktober 2008. Het
inkoopprogramma werd niet hernieuwd. De
vennootschap bezit thans 259.305 eigen aandelen. 

Informatie over belangrijke deelnemingen
De volgende aandeelhouders hebben aan de
onderneming kennis gegeven dat zij een belang van meer
dan 5 % in de vennootschap bezitten:
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Naam en adres %
Datum van 

drempeloverschrijding

Dexia Insurance Belgium SA
Livingstonelaan 6
1000 Brussel
België

11,82 % 21/06/2010

Laxey Partners Limited
4th Floor, Derby House, 
64 Athol Street, Douglas
Isle of Man  IM1 1JD
Verenigd Koninkrijk

9,86 % 17/09/2010
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Raad van Bestuur Dr. Jos B. Peeters, Voorzitter
Quest Management NV, Gedelegeerd Bestuurder, vertegenwoordigd door dhr. René Avonts,
Gedelegeerd Bestuurder van Quest Management NV
Bergendal & Co SPRL, Ondervoorzitter, Onafhankelijk Bestuurder, vertegenwoordigd door
Graaf Diego du Monceau de Bergendal
Tacan BVBA, Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door dhr. Johan Tack
Euro Invest Management NV, Bestuurder, vertegenwoordigd door Prof. Philippe Haspeslagh
De Meiboom NV, Bestuurder, vertegenwoordigd door dhr. Edward Claeys
Mr Pamica NV, Onafhankelijk Bestuurder, vertegenwoordigd door dhr. Michel Akkermans
Auxilium Keerbergen BVBA, Onafhankelijk Bestuurder, vertegenwoordigd door dhr. Frans Theeuwes
Gengest BVBA, Onafhankelijk Bestuurder, vertegenwoordigd door dhr. Rudi Mariën
Prof Koenraad Debackere, Onafhankelijk Bestuurder
Dhr. Dirk Vanderschrick, Bestuurder

Auditcomité Auxilium Keerbergen BVBA, Voorzitter, vertegenwoordigd door dhr. Frans Theeuwes
Bergendal & Co SPRL, vertegenwoordigd door Graaf Diego du Monceau de Bergendal
Tacan BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Johan Tack

Investeringscomité Euro Invest Management NV, Voorzitter, vertegenwoordigd door Prof. Philippe Haspeslagh
Dr. Jos B. Peeters
Quest Management NV, vertegenwoordigd door dhr. René Avonts
De Meiboom NV, vertegenwoordigd door dhr. Edward Claeys
Pamica NV, vertegenwoordigd door dhr. Michel Akkermans
Gengest BVBA, vertegenwoordigd door dhr. Rudi Mariën
Mevr. Goedele Ertveldt

Gedelegeerd Bestuurder Quest Management NV, Lei 19 bus 2, B-3000 Leuven
Vertegenwoordigd door dhr. René Avonts

Bedrijfsrevisoren Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Burg. CV, 
vertegenwoordigd door dhr. Pierre Berger, Prins Boudewijnlaan 24d, B-2550 Kontich.

Depothoudende bank DEXIA BANK, Pachécolaan 44, B-1000 Brussel

Oprichting 9 juni 1998
Eerste notering 23 september 1998 op Euronext Brussel
Waardecode ISIN: BE0003730448

Bedrijfsverslagen Driemaandelijks, het volgende verslag, het kwartaalverslag, wordt in april 2011 gepubliceerd.

Koersinformatie Bloomberg: QFG BB Equity
Reuters: QUFG.BR
Telekurs: 950524

Geschatte Gepubliceerd elke eerste zaterdag van de maand in  De Tijd, in L’Echo en op de website van 
Intrinsieke waarde Quest for Growth.

AANVULLENDE INFORMATIE



Publicatie Intrinsieke Waarde op de QfG website na 17.40u.
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FINANCIËLE KALENDER   

Aandeelhoudersvergaderingen Algemene Jaarvergadering 17 maart 2011

Algemene Jaarvergadering 15 maart 2012

Publieke aankondigingen Resultaten Q1 28 april 2011

Resultaten H1 28 juli 2011

Resultaten Q3 27 oktober 2011

Resultaten FY 26 januari 2012

Analistenvergaderingen & Persconferenties 29 april 2011 11.00 uur

29 juli 2011 11.00 uur

28 oktober 2011 11.00 uur

27 januari 2012 11.00 uur

Publicatie van de Intrinsieke Waarde

2011

I.W. 31 jan 28 feb 31 mrt 30 apr 31 mei 30 jun 31 jul 31 aug 30 sep 31 okt 30 nov 31 dec

QfG Website 4 feb 4 mrt 6 apr 4 mei 3 jun 1 jul 3 aug 2 sep 5 okt 4 nov 2 dec 4 jan

Moneytalk 10 feb 10 mrt 7 apr 5 mei 9 jun 7 jul 4 aug 8 sep 6 okt 10 nov 8 dec 5 jan

De Tijd 5 feb 5 mrt 9 apr 7 mei 4 jun 2 jul 6 aug 3 sep 8 okt 5 nov 3 dec 7 jan

L'Echo 5 feb 5 mrt 9 apr 7 mei 4 jun 2 jul 6 aug 3 sep 8 okt 5 nov 3 dec 7 jan
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VERKLARENDE WOORDENLIJST

Bevak Beleggingsvennootschap met vast kapitaal; een Belgisch, gesloten, gemeenschappelijk
beleggingsfonds. 

DBI Definitief Belaste Inkomsten. Aandeelhouders, die normaal onderworpen zijn aan de
Belgische vennootschapsbelasting, worden niet belast op dividenden voor 95 % van het
bedrag van het dividend indien: 
• Zij ten minste 5 % bezitten van de vennootschap die het dividend uitkeert of
• Indien de aankoopwaarde van de deelneming ten minste € 124.000 vertegenwoordigt;
• De vennootschap die het dividend uitkeert moet in haar statuten de verbintenis aangaan

om ten minste 90 % van de uitkeerbare winst uit te betalen. 

Depothoudende bank bewaart alle activa van de privak 
• Is aansprakelijk voor de betaling van de aangekochte financiële instrumenten 
• verzorgt de levering van verkochte en de ontvangst van aangekochte effecten 
• volgt de dividend- en de interestontvangsten van de beleggingsportefeuille op 

Due diligence is het onafhankelijk onderzoek naar een onderneming, de leiding van die onderneming en
haar kansen op succes door een investeerder, voor de investering goedgekeurd wordt. Dit
onderzoek is zeer intensief en diepgaand en duurt doorgaans enkele maanden. Het omvat
meestal nazicht van de projecties uit het businessplan en studies over het product, de
markten, de materialen, overeenkomsten, voorzieningen, onroerende eigendommen,
dochterondernemingen, rechtszaken, verzekeringen, patenten of andere eigendomsrechten
of -plichten en fiscale verplichtingen. 

Durfkapitaal is geld dat geïnvesteerd wordt in een onderneming met een hoog risico voor de
investeerder, meestal in omstandigheden waarin de onderneming niet bij machte is om de
benodigde fondsen te vergaren via de traditionele kanalen, zoals commerciële leningen van
kredietinstellingen. Durfkapitaal kan worden geïnvesteerd door de aankoop van aandelen
(kapitaal), door het verstrekken van een lening (schuld), of door een combinatie van beide.
Investeerders in durfkapitaal streven een hoog rendement na en beleggen dus enkel in
bedrijven met goede vooruitzichten op een snelle groei.

Gekwalificeerde Volgens het Privakbesluit zijn gekwalificeerde beleggingen
beleggingen • Toegelaten financiële instrumenten, uitgegeven door niet-genoteerde vennootschappen;

• Toegelaten financiële instrumenten, uitgegeven door groeibedrijven;
• Rechten van deelneming of aandelen, uitgegeven door andere beleggingsinstellingen of

holdings die een beleggingsbeleid voeren dat nauw aansluit bij dat van de privak zelf. 

Groeiaandelen Aandelen uitgegeven door ondernemingen waarvan verwacht wordt dat ze een sterke groei
zullen kennen en bovendien een hoge return op de investering zullen bieden. 

IPO of "Initial Public Offering”: de publieke aanbieding van aandelen in het kader van het
Openbaar Bod tot Inschrijving op de Kapitaalverhoging. 

ISD of "Investment Services Directive”: Europese Richtlijn van 10 mei 1993 met betrekking tot de
vrijmaking van beleggingsdiensten op de effectenmarkten. Deze richtlijn introduceert onder
andere het Europees paspoort voor beleggingsinstellingen. 
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Netto-opbrengst Netto-opbrengst wordt door het Koninklijk Besluit van 18 april 1997 gedefinieerd als de
winst van het boekjaar, met uitsluiting van de in de resultatenrekening opgenomen
waardeverminderingen, de terugnemingen van waardeverminderingen en de niet-
gerealiseerde meerwaarden. Ten minste 80 % van de netto-opbrengst van de privak moet
uitgekeerd worden als dividend. 

Niet-beursgenoteerde vennootschappen waarvan de aandelen niet zijn opgenomen in de notering van een
ondernemingen officiële effectenbeurs noch verhandeld worden op een gereglementeerde markt noch op 

een andere regelmatig werkende, erkende en open markt.

Privak is een genoteerde “Private Equity”-bevak, geregeld door het Koninklijk Besluit van 18 april
1997, met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde
vennootschappen en in groeibedrijven.

Privakbesluit is het Koninklijk Besluit van 18 april 1997 met betrekking tot de instellingen voor belegging
in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven. 

Private plaatsing Het aanbieden en verkopen van effecten zonder een beroep te doen op de 'publieke markt'.
De definitie van ‘private plaatsing’ verschilt van land tot land. Kenmerkend is wel dat de
aandelen die bij een private plaatsing verhandeld worden in handen komen van een beperkt
aantal, voornamelijk, institutionele beleggers. 

Toegelaten financiële Financiële instrumenten die als dusdanig worden gedefinieerd door het Privakbesluit
instrumenten • aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren; 

• obligaties en andere schuldinstrumenten; 
• Andere verhandelbare effecten waarmee bovenvermelde financiële instrumenten kunnen

worden aangekocht of in ruil verkregen;
• Call- of putopties op de bovenvermelde financiële instrumenten, op voorwaarde dat de

onderliggende activa een gekwalificeerde investering vormen; 
• Deelnemingen in instellingen voor collectieve belegging. 



QUEST FOR GROWTH NV
Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht

Lei 19, bus 3  l B-3000 Leuven  l Tel: +32 (0)16 28 41 28  l Fax: +32 (0)16 28 41 29
www.questforgrowth.com l quest@questforgrowth.com
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