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Saar Sinnaeve
Fund+, het investeringsfonds van Thrombogenics-stichter Désiré Collen, heeft nu 200
miljoen euro in kas. De investeerders, waaronder ondernemers Vic Swerts en Urbain
Vandeurzen, kregen hun inzet na amper twee jaar al terug.
Het is hoogst uitzonderlijk dat een Belgische biotecbedrijf royaal langs de kassa passeert, maar
Ogeda uit Gosselies werd in april verkocht voor 800 miljoen euro aan het farmaconcern Astellas. Met dank aan een beloftevol medicijn tegen opvliegers bij vrouwen in de menopauze. Voor
Fund+, dat 17,6 procent in Ogeda had, was de verkoop als een winnend lotje in een tombola. 'We
hebben aanvankelijk ongeveer 9 miljoen euro in Ogeda geïnvesteerd. Minder dan twee jaar later
krijgen we 100 miljoen terug. Een buitengewone deal, die ons investeringsfonds vleugels geeft', zegt
Chris Buyse, managing director van Fund+.
Resultaat: het investeringsfonds Fund+, in het leven geroepen onder de impuls van Thrombogenicsoprichter Désiré Collen, zit met een forse meerwaarde die het terugstort aan zijn investeerders. 16
aandeelhouders zijn het, die geloven in de capaciteit van professor Collen en zijn team op de pareltjes in de Belgische biotech te ontdekken. Op een inzet van 1.000 euro voor een aandeel, krijgen ze
999 euro terug. 'Symbolisch lieten ze 1 euro achter', duidt Buyse.
De investeerders zijn, naast Désiré Collen en Chris Buyse zelf, bekende ondernemers zoals Vic
Swerts (Soudal), Urbain Vandeurzen (LMS), Arnoud de Pret (AB InBev), Pierre Drion (Petercam) of nog Serge Goblet (Tolefi). Met hun participatie in Fund+ willen ze iets doen voor de
wetenschap. En er ook iets op verdienen. Maar dat het zo snel zou gaan, hadden ze niet gedacht.
Naast de grote namen maken ook de FPIM (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij),
de Waalse tegenhanger SRIW en de KU Leuven deel uit van het aandeelhouderschap.
De meerwaarde die de aandeelhouders dankzij Ogeda hebben opgestreken, hebben ze meteen opnieuw in Fund+ geïnvesteerd. Het fonds kreeg voor 139 miljoen euro aan commitments terug,
waardoor het nu op een geldberg van 200 miljoen euro zit. Twee aandeelhouders, met name
Désiré Collen en de federale overheid, hebben bovendien nog bijgestort. Professor Collen stakt via
zijn stichting 7,1 miljoen euro extra toe en de FPIM 6,5 miljoen euro.

Stamceltherapie en kankeronderzoek
Om even te duiden: twee jaar terug ging Fund+ van start met 100 miljoen euro. Later werd dit
nog aangedikt tot 125 miljoen euro. Het fonds heeft nu een portefeuille van zes bedrijven waaronde
Promethera en Novadip, beide actief in stamceltherapie, en iTeos, Octimet en eTheRNA, die
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aan kankeronderzoek doen. Fund+ stopt enkel kapitaal in biotechbedrijven die al iets hebben bewezen. Geen startups dus, om al te grote risico's te vermijden.
Opmerkelijk, in september investeerde Fund+ in Immunic, een Duits biotechbedrijf. Liggen de
ambities voortaan in het buitenland? Buyse: 'De wetenschap stopt natuurlijk niet aan de taalgrens.
Biotechbedrijven die samenwerken met een Belgische universiteit, trekken ook onze aandacht. Maar
Immunic zal waarschijnlijk een uitzondering blijven. De komende investeringen zullen opnieuw lokaal zijn.'
De sprong naar 200 miljoen euro zet Buyse aan om een nieuwe call te lanceren naar biotechbedrijven. Tegen het einde van het jaar hoopt het fonds nog in 1 à 2 bedrijven te kunnen stappen. 'Er is
genoeg vraag naar financiering. In de voorbije twee jaar heb ik met 320 bedrijven contact gehad. Er
komen er wekelijks op de vloer', stelt Buyse. Wie het wordt, laat hij in het midden.
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