
Tarieven (*)

 25 euro voor VFB leden

 35 euro voor niet-VFB leden

 10 euro voor studenten (< 25 jaar)
(*) Inclusief koffiepauze en broodjesmaaltijd

Inschrijven
 Via www.vfb.be

 Via overschrijving op IBAN: BE76 4037 0652 1195 met vermelding “FA dag 2017”

Uur Onderwerp Spreker

9u00 – 9u25 Ontvangst met koffie

9u25 – 9u30 Verwelkoming

9u30 – 10u05 Beursgenoteerde Familiebedrijven Danny Van Quaethem 
Equity Expert SG Private Banking

10u10 – 10u45 Waardering projectontwikkelaars
Gert De Mesure,  
Analist VFB

10u45 – 11u10 Koffiepauze

11u10 – 11u45 Momentum en Low Risk
Prof. Dr. Frederiek Schoubben

Coördinator Department of Finan-
cial Markets, KUL/Antwerpen

11u50– 12u25 Waardering biotechaandelen
Jan-Willem Plomp

Corporate Finance Kempen & Co

12u30 – 13u15 Broodjesmaaltijd

13u15 – 13u40 Wide moats dichter bij huis
Geert Campaert

Analist Dierickx Leys Private Bank

13u45 – 14u20
Waardering Belgische  
small- en mid caps

Guy Sips

Equity Analist KBC Securities

14u20 Slotwoord 
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