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SECTOR

BEDRIJF

ACTIVITEIT

INVESTERINGSSTRATEGIE

Informatietechnologie

Arkos Fund

Durfkapitaalfonds ICT

HET TEAM

AXI

Software op maat en systeem integratie

INVESTERINGSPORTEFEUILLE

Cymax

E-Marketing en webdesign

EXITS

EVS

Digitale apparatuur voor het verwerken van
televisiebeelden

Eonic System

Besturingssysteem voor de verwerking van
digitale signalen

Global Sign

Beveiligingssoftware

Groupe Expert

SAP-implementatie

IT Masters

Software voor beheer van evenementen

Keyware

Integratie van beveiligingsoplossingen

Telecommunicatie

Altice

Kabelmaatschappij in Frankrijk

Biowetenschap

Crop Design

Genetische modificatie van planten

Devgen

Genetisch gemodificeerde organismen en
nieuwe farmaceutische bestanddelen

IBT

Radioactieve implantaten voor de behandeling
van prostaatkanker

Oncomethylome
Sciences

Vroegtijdige opsporing van kanker

Tibotec-Virco

Ontwikkeling van geneesmiddelen tegen HIV

Tigenix

Lokale behandelingen van beschadigde en
osteoartritische gewrichten

Plastal

Productie van onderdelen voor de automobielindustrie

Roller Grill

Professionele toestellen voor de horeca

Stow

Productie van rekken voor stockage

Logistiek

De Weide Blik

Voedseldistributie, transport en logistiek

Bouwsector

Verbraeken

Grondwerken en aanleg van leidingen voor
nutsvoorzieningen

Automobielsector

Caillau

Producent van spanringen voor de autoindustrie

GDW

Producent en verdeler van trekhaken

Groep Bruyninx

Multi-merken dealer organisatie in NoordBelgië

CMOSIS

Beeldsensoren voor digitale camera's

Environnement

Meetinstrumenten voor meting van de
luchtkwaliteit

Euresys

Ontwikkeling van machine vision en video
surveillance oplossingen

Niet vrijgegeven

Prototypes van gedrukte schakelingen voor
elektronicasector

Voeding en drank

Diksmuidse
Pannenkoeken

Producent van gebruiksklare gerechten
(pannenkoeken)

Consultancy

Möbius

Consultancy inzake optimalisatie van
bedrijfsprocessen

Industriële uitrusting

Hoog-technologische
producten
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