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Oprichting van het Innovation Fund, het eerste Belgische investeringsfonds
voor innoverende projecten in de chemie en life sciences

Brussel, 10 februari – Op initiatief van François Cornélis werden vanochtend bij essenscia de
oprichtingsakten van het Innovation Fund NV ondertekend. Het startkapitaal bedraagt 13 miljoen euro
en werd bijeengebracht door chemische en life sciences bedrijven en andere private en publieke
investeerders. EEBIC (Het Bedrijven- en innovatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
zal het fonds beheren en voornamelijk investeren in innoverende bedrijven uit de chemie en life
sciences.
Het Innovation Fund, dat officieel opgericht wordt op 10 februari met een kapitaal van 13 miljoen euro,
legt zich toe op investeringen in innoverende projecten in de chemie en life sciences. De investeringen
zullen hoofdzakelijk gebeuren in de vakgebieden materiaalkunde, procestechnologie, cosmetica en
hygiëne, biowetenschappen en recyclage. Het fonds is opgericht voor een periode van 12 jaar,
waarvan 6 investerings- en 6 desinvesteringsjaren (+ eventueel 2 jaar extra), en heeft de vorm van
een naamloze vennootschap. Het zal onafhankelijk beheerd worden door EEBIC (Het Bedrijven- en
Innovatiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) onder leiding van Olivier Belenger. EEBIC
heeft uitgebreide expertise in het beheer van start-ups, waaronder het Theodorusfonds van de ULB.
Aandeelhouders die 500.000 euro of meer investeren, zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur,
terwijl investeerders die meer dan een miljoen euro bijdragen, samen met de voorzitter en twee leden
van de Innovatiekring lid zijn van het investeringscomité, waarin ook experts uit de chemie en
specialisten uit de financiële sector zitting hebben. Pol-Henry Bonte, handelsingenieur van de Solvay
Business School en gespecialiseerd in fusies en overnames, zal het fonds leiden zodra de raad van
bestuur zijn goedkeuring gegeven heeft.
Het ontstaan van het project gaat terug op de organisatie van de eerste essenscia Innovation Award.
Deze innovatiewedstrijd, voorgezeten door François Cornélis, de voormalige CEO van Petrofina en
Vice-Voorzitter van TOTAL, wil de talrijke innoverende projecten van de Belgische chemie en life
sciences sector in de kijker zetten. Het initiatief bleek zo succesrijk dat François Cornélis in 2013
besloot de Innovatiekring op te richten, een permanente structuur die innoverende start-ups en KMO’s
uit de chemie en life sciences begeleidt en adviseert bij het vermarkten van hun projecten. De
Innovatiekring verenigt 13 voormalige CEO’s en academici uit de sector die belangeloos hun
medewerking verlenen en geniet de steun van essenscia, Deloitte, de KUL en de UCL. Sinds zijn
oprichting begeleidde de Innovatiekring een twintigtal projecten, waarvan er nu een aantal tot rijping
komen en financiering behoeven. Omdat België geen aangepaste financieringsstructuur kent die aan
deze nood beantwoordt, besloot François Cornélis een specifiek sectorfonds voor de chemie en life
sciences in het leven te roepen. De investeerders komen allemaal uit de sector – TOTAL, SOLVAY,
BASF, CARMEUSE, SIOEN, RECTICEL, SOUDAL, DOMO, LRD (KU Leuven Research and
Developement), de leden van de Innovatiekring, baron Daniel Janssen en de familie Solvay – of uit de
financiële wereld – FPIM, SRIW, SAMBRINVEST, MEUSINVEST, IMBC en ING. Nieuwe
investeerders (met name PMV) kunnen nog tot een jaar na de oprichting van het fonds toetreden.
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In de loop van de volgende maanden zal het fonds zich vooral toeleggen op de selectie van de eerste
dossiers. “We zijn erg tevreden met de oprichting van deze one-stop shop voor innoverende bedrijven
uit de chemie en life sciences en zullen alles in het werk stellen om er zo veel mogelijk projecten mee
te steunen.” besluit François Cornélis.

Over de Innovatiekring:
De Innovatiekring werd opgericht in januari 2013 en begeleidt innoverende ondernemers uit de
chemie en life sciences belangeloos naar industriële productie, met als uiteindelijk doel waarde en
werkgelegenheid te creëren in de best presterende sector in België. Momenteel liggen er een
twintigtal projecten ter studie. De leden van de Innovatiekring zijn voormalige CEO’s en academici uit
de sector: François Cornélis (voorzitter), Philippe Bodson (Glaverbel, Tractebel), Frank Coenen
(Tessenderlo Group), Edouard Croufer (Exxon, UCB), Koenraad Debackere (KU Leuven), Benoit
Gailly (UCL), Christian Jourquin (Solvay), Jean-Marie Solvay (Solvay), Jean Stéphenne (GSK), Luc
Sterckx (Indaver, Oleon, EDF-Luminus), Guido Vandervorst (Deloitte), Luc Vansteenkiste (Recticel) et
Yves Verschueren (essenscia).
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Citaten
“Samen met andere gerenommeerde industriële bedrijven engageert TOTAL zich in het Innovation
Fund dat jonge, Belgische chemiebedrijven vleugels zal geven. We investeren daarmee in de
ontwikkeling van onze partners van morgen.”
Nathalie Brunelle, Senior Vice President Strategy Development Research, Refining & Chemicals,
TOTAL
“Solvay verheugt zich dat het kan bijdragen aan de oprichting van het Innovation Fund en op deze
wijze het ecosysteem van innovatie in België kan bevorderen. Deze investering gebeurt in het
verlengde van de filosofie van diens stichter, Ernest Solvay, zelf een fervent bezieler van
wetenschappelijk onderzoek. Verder zal deze investering Solvay ook toelaten in aanraking te blijven
met opkomende technologieën die een antwoord kunnen bieden op huidige maatschappelijke
vraagstukken en verband houden met Solvays eigen onderzoek”, aldus Louis Neltner, Research &
innovation Group General Manager.
“Chemistry offers solutions to current and future needs of our society. BASF concentrates on
innovation and co-creation, collaborating with companies, knowledge institutions, commercial
partners and customers across borders. The Innovation Fund's focus on promoting innovative projects
in the Belgian chemical industry fits perfectly with this vision. That is why we support this initiative
wholeheartedly. », Wouter De Geest, Managing Director, BASF Antwerpen
“Carmeuse steunt het Innovation Fund omdat we ervan overtuigd zijn dat onze economische
toekomst net als in Duitsland een stevig onderbouwde industriële basis moet hebben.
Het dynamisme en de capaciteiten die samenkomen in het Innovation Fund vormen een goed
gestructureerd initiatief waar we graag aan bijdragen.”
Rodolphe Collinet, CEO Carmeuse
“Innovation and agility are the key factors to secure a trustful and reliable relationship and support
the long term success of your customers”
Alex Segers, CEO DOMO Chemicals
KU Leuven Research & Development engageert zich ertoe om kennis en technologie te laten
doorstromen naar de maatschappij, onder meer via de oprichting van nieuwe hoogtechnologische
bedrijven. We hebben dan ook graag onze schouders mee onder dit initiatief gezet omdat we ervan
overtuigd zijn dat het een bijkomende belangrijke schakel kan vormen om innovatieve projecten in de
markt te zetten.
Koenraad Debackere, General Manager KULeuven
Paul Van Dun, General Manager KULeuven Research&Development
Koenraad Van Loo, CEO of SFPI-FPIM declared: “Supporting innovation is an important part of SFPIFPIM’s strategy. That is why SFPI-FPIM is pleased that it made an important contribution towards the
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creation of The Innovation Fund, an initiative that aims at filling the existing funding needs for young,
promising companies within the chemical industry, one of the strong pillars of the Belgian
economy. SFPI-FPIM is convinced that this example of public-private co-investment will create the
right chemistry to allow for a succesful development of future champions.”
“SRIW is proud to participate to the setting up of this fund. It will support the development of start-up
businesses in the growing sector of green chemistry, by contributing to their financing and providing
them managerial support and network.” Olivier Vanderijst, Voorzitter van het Directie Comité S.R.I.W.
“ING België wenst, door bij te dragen aan het Innovation Fund een vernieuwend impuls te geven aan
een voor de gemeenschap heel belangrijk sector. Een gemeenschap waar we allen toe horen en in de
welke wij ons dichter voelen bij onze klanten en medeburgers.” Rik Vandenberghe, CEO van ING.
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