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Overzicht boekjaar 2019

Nettoresultaat voor boekjaar: + € 16.741.026 (+ € 1,00 per aandeel)
Netto inventariswaarde:
Beurskoers:
Discount:

Boekjaar 2018: - € 26.923.827 (- € 1,65 per aandeel)

+ 14,02 %
- 1,99 %
27,33 %
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Overzicht boekjaar 2019
Toegevoegde waarde per asset klasse per aandeel
van 1 januari 2019 tot 31 december 2019
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Overzicht boekjaar 2019
Samenstelling van de portefeuille en beurskapitalisatie
op 31 december 2019
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de genoteerde portefeuille
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de genoteerde portefeuille
Transacties 2019: aangekochte / verkochte posities
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de genoteerde portefeuille
Introductie : PSI Software

Bron: Factset, Capricorn Partners
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de genoteerde portefeuille
Introductie : LEM

Bron: Factset, Capricorn Partners
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de genoteerde portefeuille
Introductie : B&C Speakers

Bron : Factset, Capricorn Partners
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de genoteerde portefeuille
Waarderingen: 12 m fwd. K/W = 19,4 op 31/12/2019

Bron: Factset, Capricorn Partners
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de genoteerde portefeuille
Return aandelen 2019
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de niet-genoteerde portefeuille
Directe investeringen & Co-investeringen
Bluebee – vervolginvestering
NGData – vervolginvestering
Sequana Medical – vervolginvestering in IPO februari ‘19
FRX Polymers – Italmatch Chemicals Group maakte
strategische partnership met FRX Polymers bekend
Epigan – Verkocht aan Soitec
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de niet-genoteerde portefeuille
Durfkapitaalfondsen
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de niet-genoteerde portefeuille
Durfkapitaalfondsen
CAPRICORN CLEANTECH FUND

FRX Polymers – Italmatch
Chemicals Group maakte
strategische partnership met
FRX Polymers bekend
Epigan – Verkocht aan Soitec
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de niet-genoteerde portefeuille
Durfkapitaalfondsen
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND

Confo Therapeutics – vervolginvestering
iSTAR – vervolginvestering
Ogeda – Het fonds heeft de eerste milestone betaling
ontvangen naar aanleiding van de verkoop van Ogeda
aan Astellas Pharma in 2017
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de niet-genoteerde portefeuille
Durfkapitaalfondsen
CAPRICORN HEALTH-TECH FUND
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de niet-genoteerde portefeuille
Durfkapitaalfondsen
CAPRICORN ICT ARKIV

Arkite– vervolginvestering
Bluebee – vervolginvestering
icometrix– vervolginvestering
Indigo – vervolginvestering
NGData – vervolginvestering
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de niet-genoteerde portefeuille
Durfkapitaalfondsen
CAPRICORN ICT ARKIV
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de niet-genoteerde portefeuille
Durfkapitaalfondsen
CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND

Capricorn Sustainable Chemistry Fund investeerde wel bijkomend in
DMC dat een totale ronde van $11.3 miljoen heeft afgerond in 2019.
Nieuwe co-investeerders zijn Sofinova (Frankrijk), SCG (Thailand)
en Boulder Ventures (USA).
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Overzicht boekjaar 2019
Overzicht van de niet-genoteerde portefeuille
Durfkapitaalfondsen
CAPRICORN DIGITAL GROWTH FUND
Quest for Growth verbindt zich ertoe om 15 miljoen euro te investeren in het
Capricorn Digital Growth Fund.
Van deze verbintenis is € 3,75 miljoen geïnvesteerd bij de oprichting van het
fonds op 28 juni en het resterende bedrag zal gedurende de looptijd van het
fonds worden opgevraagd.

Capricorn Digital Growth Fund is het meest recente durfkapitaalfonds dat beheerd wordt door Capricorn Partners en het is de
opvolger van het Capricorn ICT Arkiv Fund. Het fonds richt zich op investeringen in data‐gedreven bedrijven en concentreert zich op
het groeiend aantal kansen voortvloeiend uit de trend om gegevens om te zetten in actie‐gedreven inzichten enerzijds en het
opkomende gebruik van kunstmatige intelligentie en data science‐technieken anderzijds. In dit kader zal het investeringsteam zich
vooral richten op toepassingen in twee gebieden: Digital Health en Industry 4.0. Geografisch zal het Capricorn Digital Growth Fund zich
concentreren op investeringsmogelijkheden in Europa. Het fonds kan investeren over het hele financieringscontinuüm van start‐up tot
scale‐up.
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Quest for Growth vandaag
Beheervennootschap:
Capricorn Partners
Capricorn Digital
Capricorn
GrowthICT
Arkiv
Fund
€€ 33
48million*
million*

Capricorn ICT
Arkiv
€ 33 million*

Quest for Growth
€ 128 million**

Capricorn Healthtech Fund
€ 42 million*

Quest
Cleantech Fund
€ 180 million**

Capricorn
Sustainable
Chemistry
Fund
€ 86.5 million*

Capricorn
Cleantech
Fund
€ 112 million*

Capricorn /
VC funds

Quest+

€ 6 million**

Quest /
equity funds

Team
 21 medewerkers waarvan 13 investment professionals
 4 aanwervingen in 2020
* committed capital
** net asset value 29/02/2020
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Quest for Growth vandaag
Aandelenmarkten in 2020*
Aandelenmarkten in Europe en de Verenigde Staten

Bron: Bloomberg / * toestand op 24/03/2020
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Quest for Growth vandaag
Aandelenmarkten in 2020
Historische 10-dagen volatiliteit S&P 500 index

Bron: Bloomberg, Kepler Cheuvreux
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Quest for Growth vandaag
Aandelenmarkten in 2020*
Sector performance in Europa

Bron: Bloomberg / * toestand op 24/03/2020
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Quest for Growth vandaag
Aandelenmarkten in 2020
Lengte van recessies in het verleden
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Quest for Growth vandaag
Aandelenmarkten in 2020
Schuldgraad overheden in de eurozone

Bron: Bloomberg, Kepler Cheuvreux
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Quest for Growth vandaag
Aandelenmarkten in 2020
Koers/boekwaarde ratios voor Europese en Amerikaanse aandelen

Bron: Bloomberg, Kepler Cheuvreux
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Quest for Growth vandaag
Transacties 2020
IN

OUT

INCREASE
Nedap

REDUCTION
CEWE
Kingspan

Gurit
Stratec

Sequana

Nedap
CEWE
LEM

Robertet
Kingspan

Tubize

Robertet
CFE
Norma Group

Gurit
SAP
Pharmagest
PSI Software
Nedap

Umicore

JANUARY

FEBRUARY

MARCH
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Quest for Growth vandaag
Transacties 2020: Introductie Gurit

Het Zwitserse bedrijf Gurit, opgericht in 1835, is gespecialiseerd in vezelversterkte en op schuim
gebaseerde composietmaterialen (bijv. prepregs), gereedschap en kitting. De producten worden
voornamelijk gebruikt in de windenergie-industrie, maar zijn ook te vinden in luchtvaart-, spooren maritieme toepassingen. Het bedrijf staat sinds 2006 genoteerd op de Zwitserse beurs.






Land: Zwitserland
Sector: Materials
Market cap: ongeveer 500 miljoen EUR
Toegevoegd aan portefeuille: 21/02/2020
Weging in portefeuille op 24/03/2020: ongeveer 2%

31

Quest for Growth vandaag
Transacties 2020: Introductie Stratec

Stratec ontwerpt en produceert volledig geautomatiseerde analysesystemen voor haar partners op
het gebied van in-vitrodiagnostiek (onderzoek van monsters genomen uit het menselijk lichaam) en
biowetenschappen. Bovendien biedt het bedrijf geïntegreerde laboratoriumsoftware en complexe
verbruiksartikelen voor diagnostische toepassingen. Het werkt via de volgende hoofdsegmenten:
Instrumentatie, Diatron (hematologie en klinische chemie) en Smart Consumables. Het bedrijf werd
in 1979 opgericht door Hermann Leistner en het hoofdkantoor is gevestigd in Birkenfeld, Duitsland.






Land: Duitsland
Sector: Health Care Equipment & Services
Market cap: ongeveer 800 miljoen euro
Toegevoegd aan portefeuille: 14/02/2020
Weging in portefeuille op 24/03/2020: ongeveer 2%
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Quest for Growth vandaag
Transacties 2020: Introductie Tubize

De holding Financière de Tubize is de referentieaandeelhouder die een belang bezit van 35% van
alle door UCB uitgegeven aandelen. UCB is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op de
ontwikkeling van geneesmiddelen voor ziekten van het immuunsysteem of van het centrale
zenuwstelsel. Producten omvatten Vimpat, Briviact en Keppra (epilepsie), Neupro (ziekte van
Parkinson en rustelozebenensyndroom), Cimzia (immunologie) en Zyrtec (allergieën).






Land: België
Sector: Pharma & Biotech
Market cap: ongeveer 2,5 miljard EUR
Toegevoegd aan portefeuille: 11/03/2020
Weging in portefeuille op 24/03/2020: ongeveer 1,5%
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Quest for Growth vandaag
Overzicht van de genoteerde portefeuille
Top 10 deelnemingen*
portfolio
entry

country

sector/activity

Pharmagest

France

software for pharmacies

2010

CEWE

Germany

photo and online printing services

2017

Steico

Germany

Insulation materials and products

2018

Nexus AG

Germany

software for hospitals

2011

SAP

Germany

business software

2012

Nedap

Netherlands

electronic equipment

2018

Jensen-Group

Germany

heavy-duty laundry equipment

2016

TKH Group

Netherlands

telecom, building and industrial solutions

2014

Fresenius SA

Germany

healthcare products and services

2012

Kingspan

Ireland

Insulation materials and products

2016

* Toestand 24/03/2020
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Quest for Growth vandaag
Market caps (% portefeuille genoteerde aandelen excl. cash)*

* Toestand 24/03/2020
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Quest for Growth vandaag
Best en slechtst presterende aandelen
Performance genoteerde aandelen in lokale munt in 2020 (op 24/03/2020)

Bron: Factset, Capricorn Partners
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Quest for Growth vandaag
Co-investering met CAPRICORN SUSTAINABLE CHEMISTRY FUND
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Quest for Growth vandaag
Vooruitzichten

[…] What we can say is that if something close to current rates should
prevail over the coming decades and if
corporate tax rates also remain near the low level businesses now enjoy, it
is almost certain that equities will over time perform far better than longterm, fixed-rate debt instruments.
That rosy prediction comes with a warning: Anything can happen to stock
prices tomorrow. Occasionally,
there will be major drops in the market […]

February 22, 2020

Warren E. Buffett
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Formeel gedeelte - stemming

• Afstand van formaliteiten inzake het houden van de algemene vergadering op
afstand
• Verslag van de raad van bestuur
• Toelichting van de jaarrekening
• Verslag van de commissaris
• Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat
• Kwijting door aparte stemming aan:
• bestuurders
• commissaris
• Remuneratieverslag
• Benoeming van bestuurders
• Varia
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Formeel gedeelte
Verslag van de raad van bestuur
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Formeel gedeelte
Verslag van de raad van bestuur
Gebeurtenissen na balansdatum zoals toegelicht in het jaarverslag en in de jaarrekening op de pagina’s 76 en 115 van
het jaarrapport
Potentiële risico’s en gevolgen met betrekking tot het Coronavirus (COVID-19).
Conform de beheerovereenkomst worden de risico’s - die inherent zijn aan de activiteit van Quest for Growth als investeringsvehikel –
door Capricorn Partners beheerd op basis van de beleidslijnen, die door de raad van bestuur werden goedgekeurd. De beheervennootschap brengt hier dagelijks verslag over uit aan de effectieve leiders van de vennootschap.
Het risicobeheer in de vennootschap is voornamelijk gericht op risico’s in verband met beleggingen in de portefeuille en de gevolgen
voor het algemene risicoprofiel en de liquiditeit van de vennootschap. Bovendien wordt toegezien op de operationele risico’s van het
beheer.
Het jaarverslag over het boekjaar 2019 is opgesteld op toestand 31/12/2019 en werd opgemaakt voor de uitbraak van het Coronavirus
in Europa. Het jaarverslag geeft bijgevolg geen beschrijving van de potentiële risico’s en gevolgen met betrekking tot het Coronavirus
(COVID-19) op de activiteiten van de vennootschap.
Per 23 maart 2020 blijkt dat de Europese aandelen (STOXX Europe 600 index) ruim 30% van hun marktwaarde sinds het einde van 2019
hebben verloren en presteerden small caps nog minder goed. Dit wijst erop dat een economische recessie en winstdalingen bij heel wat
bedrijven verwacht kunnen worden.
De portefeuille genoteerde ondernemingen van Quest for Growth verloor sterk aan waarde als gevolg van de beurscorrectie sinds het
einde van 2019. We kunnen niet voorspellen wanneer de beurzen een bodem bereiken of herstellen. Voor de portefeuille niet
genoteerde aandelen en durfkapitaalfondsen is eveneens een negatieve impact mogelijk op de waarderingen en het resultaat van de
participaties.
Het operationele beheer van de vennootschap blijft evenwel verzekerd en de vennootschap blijft maandelijks een update over de
intrinsieke waarde en de portefeuillesamenstelling publiceren om de aandeelhouders zo transparant mogelijk te informeren.
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Formeel gedeelte

Verslag blz. 90

Toelichting van de jaarrekening
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Formeel gedeelte

Verslag blz. 91

Toelichting van de jaarrekening
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Formeel gedeelte

Verslag blz. 92

Toelichting van de jaarrekening
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Formeel gedeelte

Verslag blz. 93

Toelichting van de jaarrekening
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Formeel gedeelte
Toelichting van de jaarrekening
Kostenstructuur:
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Formeel gedeelte
Toelichting van de jaarrekening
Renumeratieverslag:

De vergoeding van de bestuurders voor boekjaar 2020 inclusief BTW wordt geraamd op € 159.925
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Formeel gedeelte

Verslag blz. 84 en volgende

Verslag van de commissaris
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Formeel gedeelte – stemming
Goedkeuring van de jaarrekening
Bestemming van het resultaat
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Formeel gedeelte – stemming
Kwijting door aparte stemming aan:
 De bestuurders

 De commissaris
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Formeel gedeelte – stemming
Herbenoeming van bestuurders

Regine Slagmulder

Het mandaat van mevrouw Regine Slagmulder verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.
De raad van bestuur stelt voor om mevrouw Regine Slagmulder te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de
houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene
vergadering van maart 2023.
Regine Slagmulder is Partner en Full Professor management accounting & control aan de Vlerick Business School. Zij is ook
gastprofessor aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Voordien was zij werkzaam als strategy practice
consultant bij McKinsey & Company. Ze was eerder ook als voltijds professor verbonden aan INSEAD en als hoogleraar management
accounting aan de Universiteit Tilburg. Regine Slagmulder studeerde af als burgerlijk elektrotechnisch ingenieur en als
bedrijfskundig ingenieur aan de Universiteit Gent, waarna zij promoveerde tot Doctor in Management aan de Vlerick School. In het
kader van haar onderzoeksactiviteiten was zij als Research Fellow verbonden aan INSEAD, Boston University (USA) en het P. Drucker
Graduate Management Center van Claremont University (USA). Haar onderzoek en onderwijs situeren zich in het domein van
performance, risk en governance.
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Formeel gedeelte – stemming
Herbenoeming van bestuurders

Liesbet Peeters

Het mandaat van mevrouw Liesbet Peeters verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.
De raad van bestuur stelt voor om mevrouw Liesbet Peeters te herbenoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de
aandelen A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.
Liesbet Peeters is oprichter en managing partner van Volta Capital, specialist in het creëren en structureren van impact-investeringsfondsen, financiële instellingen en producten die kapitaal mobiliseren om te voldoen aan de behoeften van achtergestelde
gemeenschappen en om een beter financieel en sociaal rendement te genereren. Voordat zij Volta Capital oprichtte, vervulde zij
functies als investment officer bij de International Finance Corporation (IFC) in Washington DC en CFO/Investor Relations manager
bij Capricorn Venture Partners in België. Haar eerdere ervaring omvat ook posities bij Greenpark Capital, een in Londen gevestigd
fund-of-funds, SG Cowen Securities in Londen, EASDAQ (Europese technologiebeurs) en Incofin CVSO, een toonaangevende
microfinancieringsfondsmanager.
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Formeel gedeelte – stemming
Herbenoeming van bestuurders
Antoon De Proft

Het mandaat van de heer Antoon De Proft verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.
De raad van bestuur stelt voor om de heer Antoon De Proft te herbenoemen als onafhankelijke bestuurder op voorstel van de
houders van de gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene
vergadering van maart 2023.
Antoon De Proft is afgestudeerd als burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven. Hij begon zijn carrière in Silicon Valley als
applicatie‐ingenieur en is steeds internationaal actief gebleven. Het grootste deel van zijn carrière werkte hij voor ICOS Vision
Systems, een wereldleider in inspectieapparatuur voor halfgeleiders, eerst als VP marketing en verkoop en later als CEO, tot het
bedrijf verkocht werd aan KLA‐Tencor. De heer De Proft is oprichter van ADP Vision bvba en CEO van Septentrio nv, een bedrijf dat
hoog-nauwkeurige GPS ontvangers ontwerpt en verkoopt. Verder is hij ook voorzitter van de raad van bestuur van IMEC, het
grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nanotechnologie en voorzitter van de Raad van Commissarissen van TKH Group nv,
een internationale groep ondernemingen gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van innovatieve Telecom, Building en
Industrial Solutions. De
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Formeel gedeelte – stemming
Herbenoeming van bestuurders

Philippe de Vicq

Het mandaat van de heer Philippe de Vicq verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.
De raad van bestuur stelt voor om de heer Philippe de Vicq te herbenoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de
gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart
2023.
Philippe de Vicq behaalde het diploma licentiaat Rechten (KU Leuven), Management (Vlerick School), en Bac.Wijsbegeerte (KU
Leuven). Hij was 10 jaar investment manager bij Investco, de investeringsvennoot-schap van de Almanij-Kredietbank Groep.
Vervolgens werkte hij 15 jaar bij Gevaert. Bij deze investeerder in beursgenoteerde vennootschappen en niet-genoteerde bedrijven,
klom hij op tot gedelegeerd bestuurder. Van 2005 tot 2010 was hij gedelegeerd bestuurder bij KBC Private Equity. Hij deed
bestuurservaring op bij een groot aantal bedrijven zoals Mobistar, Unie van Redding- en Sleepdienst, LVD, Remy Claeys Aluminium,
Gemma Frisius en vele andere, zowel jonge als mature ondernemingen. Momenteel is hij onafhankelijk bestuurder of lid van de
Adviesraad bij een aantal in-dustriële en financiële ondernemingen zoals o.m. Uitgeverij Lannoo, Boston Millennia Partners, EurAm,
Belgian Growth Fund en Cibo.
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Formeel gedeelte – stemming
Herbenoeming van bestuurders

Michel Akkermans

Het mandaat van de heer Michel Akkermans verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.
De raad van bestuur stelt voor om de heer Michel Akkermans te herbenoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de
aandelen B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.
Michel Akkermans is Burgerlijk Elektro-technisch Ingenieur en behaalde eveneens een speciale graad in Bedrijfseconomie, beide
aan de Universiteit van Leuven. Hij is voormalig CEO en Voorzitter van Clear2Pay NV, een softwaretechnologie bedrijf gespecialiseerd in betalingsoplossingen. Michel bekleedt tevens verschillende functies als actief investeerder en in raden van bestuur. Als
strategische investeerder heeft Pamica en/of de heer Akkermans het recht om één bestuurder voor te dragen. Meer info op
www.pamica.be.
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Formeel gedeelte – stemming
Herbenoeming van bestuurders

René Avonts

Het mandaat van de heer René Avonts verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.
De raad van bestuur stelt voor om de heer Michel Akkermans te herbenoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de
gewone aandelen voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart
2023.
René Avonts studeerde in 1970 af als handelsingenieur aan de Universiteit van Leuven en startte zijn carrière op de infor-maticaafdeling 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 voorzit-ter van Artesia Securities. 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 werd gedelegeerd bestuurder van Quest Management NV, de toenmalige beheerder van Quest for Growth, in september
2003. Hij is bestuurder van Quest for Growth sinds de IPO in 1998.
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Formeel gedeelte – stemming
Herbenoeming van bestuurders

Bart Fransis

Het mandaat van de heer Bart Fransis verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.
De raad van bestuur stelt voor om de heer Bart Fransis te herbenoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen
B voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.
Bart Fransis is handelsingenieur en behaalde o.a. ook een MBA. Na 3 jaar audit bij KPMG, werkte hij sinds 1997 achtereenvolgens
als macro-economist en marktstrateeg bij BACOB, als proprietary equity trader bij Artesia en als portefeuillebeheerder aande-len bij
Dexia Bank (na de fusie met Artesia) en later Dexia / BIL (Banque Internationale de Luxemburg). Sinds 2009 was hij afgevaar-digd
bestuurder van 2 gemengde investe-ringsvennootschappen met zowel obligatie-, aandelen- als vastgoedbeleggingen en met diverse
nationale en internationale aandeel-houders uit de verzekeringssector). Sinds eind 2013 is Bart Fransis verantwoordelijk voor het
beheer van de aandelen en aande-len gerelateerde investeringsportefeuilles bij Belfius Verzekeringen en filialen. Hij is ook
bestuurder bij Capricorn Health-tech Fund en Capricorn Sustainable Chemistry Fund. De heer Bart Fransis zetelt in de raad van
bestuur als vertegenwoordiger van Belfius Verzekeringen. Als strategische aandeelhouder heeft Belfius Verzekeringen contractueel
recht op een bestuurder.

58

Formeel gedeelte – stemming
Herbenoeming van bestuurders

Jos Peeters

Het mandaat van de heer Jos Peeters verstrijkt onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 26 maart 2020.
De raad van bestuur stelt voor om de heer Jos Peeters te herbenoemen als bestuurder op voorstel van de houders van de aandelen
A voor een periode van drie jaar tot onmiddellijk na het verstrijken van de gewone algemene vergadering van maart 2023.
Jos B. Peeters is voorzitter van het directiecomité van Capricorn Partners NV, een Leuvense beheersmaatschappij van alternatieve
beleggingen, die door hem in 1993 werd opgericht. Gedurende zeven jaar was hij gedelegeerd bestuurder van BeneVent
Management NV, een durfkapitaalvennoot-schap geassocieerd met de Kredietbank-Almanij-groep. Daarvoor werkte hij voor de
internationale technologieconsultinggroep PA Technology en bij Bell Telephone Manufacturing Company, nu onderdeel van Nokia
Bell Labs. Jos Peeters behaalde de graad van doctor in de wetenschappen aan de KU Leuven. Hij was ook voorzitter van EVCA (nu
Invest Europe). Hij is mede-oprichter en momenteel voorzitter van de raad van bestuur van EASDAQ NV, dat onder de naam
Equiduct een platform voor secondaire aandelenhandel uitbaat. Daarnaast is hij Ere-Fellow van het Hogenheuvelcollege en gewezen
voorzitter van Science@Leuven, beide aan de KU Leuven.
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Formeel gedeelte – stemming
Volmacht formaliteiten

voorstel tot besluit

De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan de heer Marc Pauwels, wonend te 3111 Wezemaal, Eektweg 37,
individueel handelend met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om (i) alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de
publicatie van de beslissingen door de algemene vergadering van de in deze oproeping vermelde agendapunten in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad (met inbegrip van het tekenen van de formulieren I en II), daartoe alle administratieve formaliteiten te
vervullen en de Vennootschap ondermeer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket
naar keuze van de lasthebber en de griffie van de rechtbank van koophandel, en ten dien einde, al het nodige te doen, en (ii) met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen eventuele formaliteiten bij een
ondernemingsloket te vervullen.
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Agenda

•

Overzicht boekjaar 2019

•

Quest for Growth vandaag

•

Formeel gedeelte – stemming

•

Vragen en antwoorden
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Dank u voor uw aandacht !
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