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Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor 
beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. 

Quest for Growth NV, Privak, Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging (AICB) met vast kapitaal naar Belgisch recht. 
 

 

NAV per aandeel op 28/02/2022: € 10,38 
 
 
Op 28 februari 2022 bedroeg de netto inventaris waarde van Quest for Growth € 10,38 per aandeel.  
Op 31 december 2021 bedroeg de netto inventariswaarde € 10,71 per aandeel. De beurskoers op  
28 februari 2022 bedroeg € 8,42 per aandeel (31 december 2021: € 7,98 per aandeel).  
 
 

 
 
 
Over Quest for Growth  
Quest for Growth is een Privak, een Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging (AICB) 
met vast kapitaal naar Belgisch recht, beheerd door Capricorn Partners NV. De gediversifieerde 
portefeuille van Quest for Growth bestaat grotendeels uit investeringen in groeiondernemingen 
genoteerd op Europese aandelenbeurzen, in durf- en groeikapitaal en in durf- en groeikapitaalfondsen. 
Quest for Growth richt zich op innovatieve bedrijven in gebieden zoals digitale technologieën (Digital), 
technologie voor de gezondheidssector (Health) en schone technologie (Cleantech). Quest for Growth is 
sinds 23 september 1998 genoteerd op Euronext Brussel. 

 
Voor meer informatie 
Marc Pauwels, Fund administrator  
tel +32 16 28 41 00 
quest@questforgrowth.com 
 
 
 
Deze mededeling vormt geen aanbieding of een aanzetten tot kopen of verkopen van aandelen in Quest for Growth noch van effecten in één van de vennootschappen waarin Quest for Growth heeft 
geïnvesteerd.  
 
De aandelen van Quest for Growth zijn niet geregistreerd onder de Securities Act van 1933 of onder de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten en zij mogen niet worden aangeboden, 
toegekend, verkocht, geleverd of anderszins overgedragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of aan “US persons” tenzij na effectieve registratie of uitdrukkelijke vrijstelling van 
registratie.  
 
Niets in deze mededeling is, of kan beschouwd worden als een belofte of verklaring met betrekking tot de toekomst. Indien deze mededeling toekomstgerichte verklaringen zou bevatten, moet zo’n 
toekomstperspectief gezien worden in de wetenschap dat huidige gebeurtenissen en resultaten kunnen afwijken van deze toekomstperspectieven als gevolg van onder andere financiële, politieke, 
economische of wettelijke wijzigingen in de markten in dewelke de bedrijven waarin Quest for Growth investeert, actief zijn of in de aandelenmarkten waarin deze bedrijven genoteerd zijn. Er worden geen 
verklaringen en waarborgen verstrekt door enige persoon met betrekking tot de accuraatheid van dergelijke toekomstgerichte stellingen, inschattingen en verwachtingen.   
De lezers worden hierbij expliciet verwezen naar het risicoprofiel van Quest for Growth, opgenomen in het prospectus dat werd gepubliceerd naar aanleiding van het openbaar bod tot intekening, en naar 
het Essentiële-informatiedocument.  
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