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Ondernemen
Investeringstak
BNPP Fortis stapt in
eigenaar ’t Ruimerke
De investeringstak van BNP Paribas Fortis stapt in Van de Velde
Pipe Inspections & Solutions, een
Antwerpse specialist in camerainspectie, reinigingswerken,
frees- en renovatietechnieken.
Het bedrijf is ook de eigenaar
van het Boomse reinigings- en
ontstoppingbedrijf ’t Ruimerke.
MICHAEL SEPHIHA

EnergyVision legde zonnepanelen op de daken van Tour & Taxis in Brussel. © THIERRY ROGE/BELGA

Coucke en Teunissen pompen
extra geld in EnergyVision
DAVID ADRIAEN

Amper enkele maanden nadat Marc
Coucke via zijn holding Alychlo in
EnergyVision is gestapt, rondt het
Brusselse bedrijf een nieuwe kapitaalronde af. Een groep investeerders
zegt de snelgroeiende onderneming
26,5 miljoen euro kapitaal toe om
verder te investeren in hernieuwbare
energie en laadpalen voor elektrische
wagens. Het bedrijf heeft voor dit
jaar 150 miljoen euro aan investeringen in de pijplijn.
Het geld wordt bijeengebracht
door een aantal familiale investeerders en de Brusselse overheid, via
finance&invest.brussels. De grootste
geldschieter, die een kleine helft van
de kapitaalronde voor zijn rekening
nam, blijft voorlopig anoniem. Sieren wel het persbericht van de operatie: Marc Coucke en Christian Teunissen, de CEO van de beursgenoteerde studentenkamerverhuurder Xior.
Coucke, die fortuin maakte met
Omega Pharma, nam eind vorig jaar
een belang van ruim een tiende in
EnergyVision, dat tot dan in handen
was van de oprichters rond CEO
Maarten Michielssens. Die instap van
Alychlo was toen goed voor 17,5 miljoen euro. Nu zou Couckes holding
iets meer dan haar aandeel van de
kapitaalronde hebben bijgedragen.
Enkele miljoenen euro’s dus.
Met zijn instap ontpopt Teunissen
zich als een trouwe co-investeerder
van Coucke. Samen namen ze begin
dit jaar het hotel Grenier des Grottes
in Han-sur-Lesse over, een activiteit
die aansluit bij de toeristische cluster
van Coucke in Durbuy. Teunissen
nam vorig jaar ook een belang in de
Nederlandse producent van elektrische bussen Ebusco, waarin Coucke
30 miljoen euro investeerde. Coucke
is ook aandeelhouder van Teunissens
Xior.
EnergyVision is een opmerkelijke
groeier in de cleantechsector. Het
bedrijf investeert zelf in zonnepanelen op daken bij gezinnen en kmo’s.
Die betalen dan een lange periode
een vaste prijs voor de geleverde

STAD GENT DRAAGT 700.000 EURO BIJ
AAN CAMPING BLAARMEERSEN
De stad Gent schuift de uitbaters van de nieuwe luxecamping aan de Blaarmeersen,
onder wie Marc Coucke (foto),
700.000 euro steun toe.
Eind vorige maand raakte
bekend dat Coucke samen met
de Knokse ondernemer Parcifal
Coeman de camping aan de
Gentse Blaarmeersen een
make-over gaat geven. De bedoeling is de huidige site, die
10 hectare beslaat, om te toveren tot een luxecamping met
lodges, luxueuze safaritenten en
een camperpark met 50 plaatsen. Verder is in een nieuw
centrumgebouw voorzien met

DE ESSENTIE
> Enkele maanden nadat
Marc Coucke in EnergyVision is gestapt, rondt
het Brusselse bedrijf een
nieuwe kapitaalronde af.
> Een groep investeerders
zegt 26,5 miljoen euro toe
om verder te investeren in
hernieuwbare energie en
laadpalen voor e-auto’s.
> Het bedrijf, dat 104 miljoen
euro omzet boekte in 2021,
investeert zelf in zonnepanelen op daken bij gezinnen en kmo’s. Die betalen
dan een lange periode een
vaste prijs voor de geleverde groene energie uit die
zonnepanelen.

© BELGA

De ondernemer Marc Coucke
stopt de zonnepanelen- en laadpalengroep EnergyVision nieuw
groeikapitaal toe. Ook Xior-topman Christian Teunissen doet
mee aan de kapitaalronde.

speel- en recreatieterreinen en
een restaurant. Aan het project
Urban Gardens Gent hangt een
initieel prijskaartje van 4 miljoen
euro.
Uit een vraag van gemeente-

groene energie uit die zonnepanelen.
Met dat model scoort EnergyVision vooral in Brussel, waar in tegenstelling tot in Vlaanderen nog
een royale certificatensteun voor
zonnepanelen bestaat. EnergyVision
kan dankzij die subsidies de geproduceerde stroom gratis aan de gezinnen schenken. Onder de naam
Brusol werden de voorbije jaren al
3.700 installaties geplaatst.
In Vlaanderen rekent EnergyVision met de formule EnergyHome
dakeigenaars een vaste prijs aan van
0,25 euro per verbruikte kilowattuur
uit de zonnepanelen. Volgens het
bedrijf zijn al meer dan 2.500 gezinnen op het aanbod ingegaan.
Daarnaast breidt het bedrijf zijn
activiteiten uit naar de installatie van
laadpalen via het dochterbedrijf
EnergyDrive. Naast eigen laadpleinen in Gent en Antwerpen zal het
bedrijf ook 500 openbare laadpunten plaatsen in het Brussels Gewest.
Voor de commerciële uitbouw van
die laadpaalactiviteiten huurt het
bedrijf Jochen De Smet, de voorzitter
van de sectorfederatie EV Belgium,
in.
EnergyVision staat ook bekend
om zijn grote namen in de raad van
bestuur. De voormalige premier Herman Van Rompuy (CD&V) en minis-

raadslid Sonja Welvaert (PVDA)
aan schepen van Economie
Sofie Bracke (Open VLD) blijkt
dat de stad het project mee ondersteunt en daarvoor 700.000
euro uittrekt. ‘Een klap in het
gezicht van de Gentenaar’, reageert Welvaert in Het Nieuwsblad.
Maar volgens Bracke kan de
concessiegever in dergelijke
contracten tussenkomen voor
een deel van de inrichtingskosten. De schepen benadrukt
dat de steun gespreid wordt
over 20 jaar en slechts een klein
deel van de totale investeringen
behelst.

26,5
miljoen

Een groep familiale investeerders en het Brussels Gewest
investeren samen 26,5 miljoen
euro in EnergyVision.

ter van Staat Karel De Gucht (Open
VLD) zitten in het bestuur van het
bedrijf dat een tiental jaar geleden
werd opgericht door de voormalige
sportjournalist Michielssens.
De groep EnergyVision, inclusief
de vastgoedtak Solarbuild, boekte
vorig jaar een geconsolideerde omzet van 104 miljoen euro (+17%). Het
grootste deel daarvan kwam uit China. De groep realiseerde een brutobedrijfswinst (ebitda) van 13,9 miljoen euro, een groei van 25 procent.

Van de Velde inspecteert leidings- en
rioleringssystemen, maar staat ook
in voor hun herstelling, bijvoorbeeld
bij lekken of opstoppingen. Het gebruikt daarvoor robots, drones (onder meer in liftkokers) en 3D-simulaties.
Het bedrijf, goed voor een omzet
van zo’n 10 miljoen euro, was tot nu
toe hoofdzakelijk in handen van zijn
oprichter Stijn Van de Velde (niet
gelinkt aan de gelijknamige lingeriefamilie).
Maar daar komt verandering in.
De investeringstak van BNP Paribas
Fortis koopt een ‘substantieel’ minderheidsbelang. Oprichter en CEO
Stijn Van de Velde behoudt samen
met zijn financieel directeur
Paul-Henri Boey en het management
de meerderheid.
Het bedrijf wil met zijn nieuwe
partner een versnelling hoger schakelen en optreden als consolidator
in de nog heel gefragmenteerde sector.

Van de Velde Pipe Inspections &
Solutions is vooral in België actief.
De omzet van de groep komt voor
zo’n 80 procent uit de bedrijvenmarkt.
Sinds drie jaar is het bedrijf ook
eigenaar van het Boomse bedrijf
’t Ruimerke, een specialist in ruimings-, reinigings- en ontstoppingsdiensten aan particulieren en bedrijven. De vrachtwagens zijn herkenbaar aan hun oranje kleur.

Het bedrijf plant
overnames in een nog
heel gefragmenteerde
sector.

De investeringstak van BNP Paribas Fortis kocht dit jaar ook al een
minderheidsbelang in Hannecard,
een specialist in de bekleding van
industriële rollen en walsen. Hij investeerde ook in Nobi, dat een valdetectielamp voor de zorgsector
ontwikkelde, en in het afrasteringsbedrijf Balak. In dat laatste dossier
gebeurde dat aan de zijde van het
investeringsfonds LFPI en de investeerder Buysse & Partners.

AvH geeft Indiase medische
speler derde injectie
Ackermans & van Haaren heeft
deelgenomen aan een nieuwe
kapitaalronde bij de leverancier
van medische apparatuur Medikabazaar. Het is de derde keer
dat de Belgische holding geld
pompt in het Indiase bedrijf.
MICHAEL SEPHIHA

De investering kadert in een kapitaalronde van 65 miljoen dollar
(60 miljoen euro) van het bedrijf.
Het investeringsfonds Lighthouse
India III nam het voortouw in die
operatie.
Het is de derde keer dat de Belgische holding geld pompt in het
Indiase bedrijf. Ackermans investeerde voor het eerst in 2019 in Medikabazaar. Het legde toen omgerekend
14,3 miljoen euro op tafel. Eind vorig
jaar volgde een bijkomende investering. Na die laatste operatie had de
Belgische investeerder rechtstreeks
en onrechtstreeks 11,1 procent van
Medikabazaar in handen.
Medikabazaar is een online

marktplaats voor medische apparatuur en benodigdheden. Ziekenhuizen kunnen er materiaal kopen. Het
in Mumbai gevestigde bedrijf werd
in 2015 opgericht.
Ackermans is niet de enige Belgische investeerder die de weg naar
India heeft gevonden. Onder meer
Sofina en Verlinvest - respectievelijk
in de handen van de families Boël en
de Spoelberch - zijn er heel actief.
Hun bekendste investering is die in
het bedrijf boven de Indiase leerapp
Byju’s, dat uitgroeide tot de meest
waardevolle Indiase start-up ooit. Bij
de jongste kapitaalronde werd het
bedrijf gewaardeerd op 22 miljard
dollar.
Met de app kunnen leerlingen
oefeningen maken en zich voorbereiden op (toelatings)examens via
een mengeling van video’s, interactieve simulaties en andere inhoud.
Byju’s heeft meer dan 100 miljoen
gebruikers, van wie 6,5 miljoen betalende abonnees. De coronacrisis
gaf het onlinebedrijf de wind in de
zeilen.

Investeringsgroep zoekt koper
voor Kwantum en Leen Bakker
De Nederlandse investeringsgroep
Gilde Equity Management zet haar
twee woonwinkels Leen Bakker en
Kwantum in de etalage. De bedoeling
is nog voor de zomer een koper te
vinden.
De exit van Gilde komt niet geheel
onverwacht. De Nederlandse investeringsgroep kocht Kwantum in 2015
uit de boedel van de failliete retailgroep Macintosh voor 25 miljoen
euro. Twee jaar kwam ook Leen Bakker in handen van Gilde dankzij de
uitverkoop die het Blokker-concern
hield. Hoeveel Gilde toen neertelde
voor Leen Bakker, dat in 2017 goed
was voor 330 miljoen euro omzet, is
niet bekend.
Gilde bracht de twee woonwinkels, die respectievelijk 15 (Kwantum)
en 51 winkels (Leen Bakker) tellen,
samen in Homefashion Group. Toch
behield zowel Kwantum als Leen

Bakker zijn eigen identiteit en strategie. Wel heeft Gilde de voorbije
jaren de online strategie verfijnd en
geïnvesteerd in de IT-systemen van
de bedrijven.
Als gevolg van de coronacrisis is
Homefashion Group de jongste jaren
fors gegroeid. Zowel Kwantum als
Leenbakker profiteerde van de investeringen die de consumenten deden
voor de inrichting van hun huis.
Maar de twee ketens hadden ook af
te rekenen met de lockdowns, waardoor hun winkels tijdelijk de deuren
moesten sluiten. Volgens Het Financieele Dagblad boekte Homefashion
Group vorig jaar een brutobedrijfswinst (ebitda) van 70 miljoen euro.
Verwacht wordt dat de verkoop
Gilde honderden miljoenen kan opleveren en dat de investeringsgroep
een fikse meerwaarde kan realiseren
bij de verkoop. FrD

