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VFB-Dag van de Tips
Zaterdag 28 september in ICC te Gent

Makkelijker is het er het afgelopen jaar niet op geworden op de aande-
lenmarkten. Een handelsovereenkomst tussen China en de VS lijkt niet 
voor morgen maar eerder iets voor 2020 in aanloop naar de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. Het  Brexit-zwaard hangt ook nog steeds boven 
de hoofden van beleggers. Dit alles in een omgeving van economische 
groeivertraging en lage inflatie.

3Gids voor de



Jan DE WITTE
ceo Barco

De rente op Belgische overheidsobligaties op 10 jaar is onder nul 
gedaald en ook spaarboekjes lijken definitief veranderd in dorre woestij-
nen. Toch zwellen de spaartegoeden constant aan. Een ‘negatieve’ rente 
op spaarboekjes is in België bij wet verboden. Maar zal dat zo blijven? 
Want hoe zullen de banken dit kunnen blijven verteren als zij moeten 
betalen om het geld te parkeren bij de ECB?

Maar goed, beleggen was altijd al moeilijk en dat is nu niet anders. 
We kunnen er evenwel niet onderuit dat wie niet belegt in aandelen, sla-
pend armer wordt. Maar waarin moet je dan beleggen? Welke aandelen 
koop je best in de huidige economische context?

Wel, dat kom je te weten op de VFB-Dag van de Tips!
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Nog betere tips…

Je mag er vanuit gaan dat je op zaterdag 28 september met minstens 35 
tips huiswaarts keert. Nog betere tips dan andere jaren! Want ook een 
aantal beleggingsclubs brengen hun favoriete aandeel terwijl we ook te 
rade gingen bij de zowat 6.000 leden van VFB.

In de late voormiddag brengen zes banken en beurshuizen elk hun 
3 favoriete aandelen. Op de affiche:  Kepler Cheuvreux, Van Lanschot, 
Leleux Associated Brokers, KBC Group, Dierickx Leys Private Bank en 
Nagelmackers.

In de late namiddag krijg je nog een grote portie tips. Bij de beursbla-
den zijn Inside Beleggen, BeursKompas en BeursTips van de partij met 
hun 3 voorkeuraandelen. Ook een aantal beleggingsclubs aangesloten bij 
VFB nemen de handdoek op. Onder meer Investopia, Club BFIC en de 
Moneymakers (MMMC) met lezers van De Standaard brengen elk hun 
supertip.
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En we gingen ook te rade bij de leden van de VFB via de poll die we 
organiseerden. De vijf namen die als winnaars uit de bus kwamen, hou-
den we geheim tot op de Dag van de Tips. De analisten Sam Hollanders 
en Gert De Mesure zullen ze voorstellen.

Maar zoals steeds: al deze tips zijn er niet om klakkeloos te volgen. 
Laat het ons eerder een ‘voorselectie’ van aandelen noemen om verder te 
bestuderen. Alleen of in clubverband.

De 35 tips zijn trouwens maar een minimum want in de wandelgan-
gen zal je ongetwijfeld nog heel wat ideeën opdoen.

Zowel de presentaties van de tips als de bedrijfsvoordrachten (zie 
hierna) vinden plaats in het Auditorium op de eerste verdieping. Een 
prachtig auditorium met een uitstekende akoestiek en bijna 1000 com-
fortabele zitjes met handig schrijftablet.

Investopia

Money Making
Monday club

BFIC
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Voordrachten van absolute topbedrijven

Hoewel de tips een belangrijk deel van de dag in beslag nemen – en zo 
hoort het natuurlijk ook op de Dag van de Tips – zijn we er toch ook in 
geslaagd om een rits erg mooie bedrijven op de affiche te zetten: Barco, 
Suez, WDP, Melexis en het Nederlandse ASML (de wereldleider in machi-
nes om chips te produceren). Stuk voor stuk grote namen.

Met een koersstijging van meer dan 80 % is Barco dit jaar de top-
per van Euronext Brussel. Moeten we onze winst veilig stellen? Die vraag 
kunnen we beantwoorden als we een antwoord krijgen op de volgende 
vragen: 1) Hoe zit het met de vervangingsmarkt in digitale cinema? 2) 
Kan ClickShare zijn tweecijferige groei verderzetten? 3) Hoe groot is het 
potentieel van de digitale operatiekwartieren? Ceo Jan De Witte is bij 
deze ingelicht over onze verwachtingen.

Joost Uwents
ceo WDP
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Naast het energievraagstuk stelt zich wereld-
wijd de water- en afvalproblematiek. Een bedrijf 
zoals Suez zit op de eerste rij om er een graantje 
van mee te pikken. Omdat we nieuwsgierig zijn 
naar hun aanpak, nodigden we hen uit op onze 
Dag van de Tips. Wie geïnteresseerd is in infra-
structuurbeleggingen moet zeker een zitje reser-
veren in de zaal. Ook beleggers die een defensieve 
aandelenbelegging kunnen waarderen, moeten 
zeker langskomen bij de presentatie van dit Franse 
nutsaandeel.

Terwijl beleggingen in winkelvastgoed bij de 
beleggers (soms teveel?) in de onderste schuif lig-
gen, bevinden beleggingen in logistiek vastgoed 
zich in de bovenste. Door de sterke ontwikkeling 
en professionalisering van de logistieke sector en 
haar grootste spelers, heeft de vraag naar kwali-
teitsvol logistiek vastgoed zich heel sterk ontwik-
keld en daar heeft WDP heel goed op ingespeeld. 
In België zijn de groeimogelijkheden beperkt, 
maar in Nederland is er nog heel wat ruimte. Met 
vertraging heeft WDP ook al de vruchten geplukt 
van haar investeringen in Roemenië. De volgende 
stap, meer bepaald richting Duitsland, is ook al 
voorbereid, maar hier moeten we nog wachten op 
de eerste projecten. Samengevat mogen we stellen 
dat het einde van het groeiverhaal nog niet in zicht 
is, getuige het nieuwe groeiplan dat in juli voorge-
steld werd.

Françoise Chombar
ceo Melexis
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De VFB vist al enkele jaren 
naar ASML, maar tot hiertoe 
achter het net. Nu lukte het ons 
wel om de toonaangevende pro-
ducent van lithografiesystemen 
om chips te printen op wafers 
naar Gent te halen. De koers van 
ASML deelde midden vorig jaar in 
de klappen in de halfgeleidersec-
tor maar het herstel sinds begin 
dit jaar mag gezien worden en de 
koers bereikte zelfs historische 
toppen. De resultaten over het 
eerste en tweede kwartaal klop-
ten immers de verwachtingen. 
De technologische voorsprong 
met de EUV-lithografiesystemen 
is een unieke troef van ASML.

Win een  
zilvermuntstuk 
van 1 kg!
The house/silverfund zal een kilomunt Year of the Pig ver-
loten. Dat is de nieuwste uitgave in de Lunar Series ii van de 
Perth Mint. Waarde: 600 euro!

De Perth Mint lanceerde het eerste Lunar-muntenpro-
gramma in 1999 en het werd onmiddellijk een succes onder 
verzamelaars over de hele wereld. Dit is het twaalfde en laat-
ste teken van de Chinese dierenriem voordat het opnieuw be-
gint in 2020. Deze munt toont een varken dat geluk, rijkdom, 
overvloed en vruchtbaarheid symboliseert. Om deze reden is 
deze uitzonderlijke munt ter waarde van 600 euro een prach-
tige prijs geschonken door The House/Silverfund! De trekking 
vindt plaats in de aula net voor de lunch.

Sam van der Zalm
IR Europe ASML
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Melexis is ongetwijfeld een van de lievelingsaandelen van de Belgi-
sche belegger. De chip-ontwikkelaar blijft evenwel sterk afhankelijk van 
de automarkt en die zit momenteel niet mee. Midden vorig jaar kwam de 
trendbreuk. De omzet daalde in het voorbije tweede kwartaal met 15 % 
en de marges kwamen onder de verwachtingen uit. De voorraadafbouw 
bij de eindklanten zet zich door maar het blijft enigszins koffiedik kijken 
wanneer de bodem is bereikt. Françoise Chombar zelf zal ten tonele ver-
schijnen.

Deze bedrijven zullen niet meer begeleid worden door een analist. 
Voor uw persoonlijke bijkomende vragen aan de sprekers kan je tijdens 
de pauze na de voordracht zelf terecht in de Q&A@Speakers Corner.

Win een successiescan 
ter waarde van 3.025 eur
lemon ConsulT zal een Successiescan verloten onder de be-
zoekers van de vfB-Dag van de Tips. Je kan deelnemen door 
op de stand van Lemon Consult een deelnameformulier in te 
vullen. Onder de deelnemers zal op het einde van de beurs een 
winnaar getrokken worden.

Een Lemon Consult doorlichting 
van je nalatenschap omvat

 Een persoonlijk gesprek met een expert van Lemon Con-
sult waarbij je familiale situatie en vermogen in kaart 
wordt gebracht. We peilen naar je verwachtingen, je doel-
stellingen, je levensstandaard, je toekomstplannen …

 Een pensioen- en renteniersanalyse zodat je zicht krijgt op 
wat je zelf nog nodig zal hebben in de toekomst.

 Een analyse van wie je vermogen zou erven en hoeveel 
erfbelasting er betaald wordt, mocht je gisteren overleden 
zijn.

 Het formuleren van schriftelijke adviezen om je doelstel-
lingen en wensen te realiseren.

 Mondelinge toelichting van de voorstellen en bespreking 
van je mogelijkheden om te komen tot een persoonlijk 
successieplan.

 Het bereiken van gemoedsrust. De zekerheid dat je alles 
ondernomen hebt om je geliefden te beschermen.

 De doorlichting omvat niet het opmaken van juridische en 
fiscale documenten ter uitwerking van je planning.

Lemon Consult cvba is door het fsma erkend als onafhankelijk financi-
eel planner en door het iaB als Belastingconsulent.
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Biotechpaviljoen

Het biotechpaviljoen en de bijhorende biotechpresentaties vielen vorig 
jaar bijzonder in de smaak. Voor herhaling vatbaar met andere woorden. 
Temeer daar België een biotechparadijs is en de biotechbedrijven, samen 
met de vastgoedaandelen, een prominente positie innemen op de Brus-
selse beurs. Met op kop natuurlijk argenx en Galapagos.

Tijdens de pauzes zullen telkens een aantal biotechbedrijven zich 
voorstellen. In het kort, want elk bedrijf krijgt zowat 15 minuten toebe-
deeld. Ondertussen zijn ze al met z’n achten: Biocartis, ASIT Biotech, 
Sequana Medical, Advicenne, argenx, Bone Therapeutics, Oxurion en 
Mithra Women’s Health. Deze korte bedrijfspresentaties door ceo’s en 
cfo’s gaan door in het zaaltje aansluitend bij het biotechpaviljoen.

Al deze bedrijven zijn trouwens aanwezig met een stand, waar je 
uiteraard welkom bent voor meer info of misschien zelfs een tête-à-tête 
met de ceo.

Jan De Witte
ceo Barco
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Voordeeltarieven

Net als de voorbije jaren blijft de prijs dezelfde. Een all-in prijs! 
Toegang tot de voordrachten en de standenzaal, gratis heel de 
dag lekkere Miko-koffie, broodjeslunch, vestiaire en toiletten: al-
les inbegrepen. En natuurlijk ook de receptie. Voor studenten die 
lid zijn is het tarief 12 euro. Ook clubs genieten een voordeeltarief. 
Clubs die 3 leden inschrijven, krijgen een korting van 10 % per lid. 
Clubs die 5 of meer leden inschrijven krijgen bovendien een gratis 
inkomkaart (dus zesde kaart gratis).
Brengt u uw inwonende partner, zoon of dochter mee, ook dan 
krijgt u een korting. En u weet het: hoe sneller uw kind start met 
aandelen, hoe hoger het wonderbaarlijke effect van de samenge-
stelde rente (lees: almaar rijkere opbrengsten)!

Bereikbaarheid en parking

Dat we het biotechpaviljoen voorbehouden voor Gent is natuurlijk niet 
toevallig. Gent was immers de bakermat voor de Belgische biotechsector. 
Als locatie kozen we opnieuw voor het ICC. Het International Conven-
tion Center is gelegen in het Citadelpark en is makkelijk bereikbaar. Een 
routeplan vind je op de VFB-website. Onder het Sint-Pietersplein, op 10 
minuten (800 m) wandelafstand van Gent ICC, is er een publieke par-
king met 700 ondergrondse parkeerplaatsen (maximum 8 euro per dag). 
Op de website van VFB, onder de inschrijvingspagina voor de Dag van 
de Tips, vind je allerhande autoroutes en de wandelroutes van het Sint-
Pietersstation naar ICC en van het Sint-Pietersplein naar ICC.

Je kan natuurlijk ook met de trein komen en gebruik maken van het 
weekendbiljet aan 50 % korting.
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Workshops en standen

Naast de tips, de bedrijfsvoordrachten en de biotechpresentaties zijn 
er traditioneel ook de workshops. Deze kan je volgen in de Hubert Van 
Eyckzaal op de eerste verdieping. En je wil toch ook zeker een bezoek 
brengen aan de standen waar je een praatje kan maken met de ceo’s, cfo’s 
en investor relations van de beursgenoteerde bedrijven.

Teveel om allemaal alleen te doen. Je zal dus moeten kiezen. Tenzij je 
natuurlijk met meerdere personen komt en het werk verdeelt.

Er gelden trouwens speciale tarieven voor inwonende gezinsleden 
en clubs. Een clublid betaalt slechts 27 euro mits een globale inschrijving 
van minstens 3 leden. Clubs die vijf of meer leden inschrijven, krijgen een 
gratis inkomkaart (zesde kaart gratis).

Je zal meteen merken dat de inkomprijzen voor het zoveelste jaar op 
rij onveranderd blijven. Het standaardtarief bedraagt 30 euro voor leden. 
Maar er zijn een aantal uitzonderingen (lees: voordeeltarieven). VFB le-
den die nog student en jonger dan 25 jaar zijn, betalen slechts 12 euro.

En deze prijzen zijn all-inclusive: je hebt dus toegang tot de voor-
drachten, de workshops, de presentaties in het biotechpaviljoen en de 
standenzaal. De prijs is ook inclusief vestiaire, broodjeslunch, heel de 
dag lekkere Miko-koffie en een receptie aangeboden door VFB en Gentse 
Gruut. Meer dan gratis zouden we zelfs durven zeggen.

Want er is nog meer

Inderdaad! Op 28 september valt er nog heel wat te beleven:

Je kan een zilvermuntstuk van 1 kg (!)  
winnen (The House/Silverfund)

Je kan een successiescan winnen 
(Lemon Consult)

Trouwe bezoekers moeten we niet meer overtuigen. Zij weten dat het 
goed vertoeven is op de VFB-congressen en dat ze telkens weer tevreden 
huiswaarts keren. Met een hoop informatie, waardevolle tips en adviezen 
en een betere kijk op hun geldzaken. Kom dus op zaterdag 28 september 
ook naar het ICC te Gent. Nergens anders krijg je de gelegenheid om de 
echte beleggingssfeer op te snuiven als tijdens de VFB-congressen. Maar 
wees gerust, het gaat er bijzonder gemoedelijk aan toe.

Patrick Nollet, directeur VFB met de medewerking van Gert De Mesure

Studentensponsor
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TOP-3 VAN BANKEN EN BEURSHUIZEN
Dierickx Leys Private Bank (dhr. Werner WUYTS), KBC Group (dhr. Tom SIMONTS)
Leleux Associated Brokers (dhr. Dirk PEETERS), Van Lanschot (dhr. Marc LEYDER),  

Nagelmackers (dhr. Rik DHOEST), Kepler Cheuvreux (Dhr. Kris KIPPERS)

WDP
Joost UWENTS, ceo

 12.30 – 13.45

 12.20 – 12.30 TREKKING PRIJSWINNAAR ZILVERMUNTSTUK THE HOUSE/SILVERFUND

Lunch en bezoek aan de standen | Q&A @ Speakers Corner 
Presentaties 3 biotechbedrijven:

ADVICENNE, Mithra Women’s Health, Bone Therapeutics (in biotechpaviljoen)

11.20 – 12.20

 OPENING, Miko koffie en bezoek aan standen

VERWELKOMING Door Sven STERCKX, voorzitter VFB

SUEZ
Christine LEVÊQUE, Director Business Innovation

Werner ANNAERT, Director Material Resources Manager

09.00 – 09.10

09.45 – 10.20

08.30 – 09.00

 10.20 – 11.20
Pauze en bezoek aan de standen | Q&A @ Speakers Corner 

Presentaties 3 biotechbedrijven:
argenx, ASIT biotech, Sequana Medical (in biotechpaviljoen)

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019 PROGRAMMAZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019PTE 019MBEZ
DAG VAN DE TIPS

PROGRAMMA
ICC GENT

09.10 – 09.45
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ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019 PROGRAMMAZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019PTE 019MBEZ
DAG VAN DE TIPS

PROGRAMMA
ICC GENT

RECEPTIE AANGEBODEN DOOR VFB en GENTSE GRUUT

AANDELENSELECTIES VAN BELEGGINGSBLADEN EN CLUBS
Inside Beleggen | Beurskompas | BeursTips 

Club Investopia | Club BFIC (Biotech Fan Investment Club) | Club MMMC (Money Making Monday Club)

ASML
Sam VAN DER ZALM, Manager Investor Relations Europe

VFB Top Poll door Sam HOLLANDERS (SMART Capital) en Gert DE MESURE (VFB/Demes)

Melexis
Françoise CHOMBAR, ceo

 12.30 – 13.45

 14.55 – 15.30

Lunch en bezoek aan de standen | Q&A @ Speakers Corner 
Presentaties 3 biotechbedrijven:

ADVICENNE, Mithra Women’s Health, Bone Therapeutics (in biotechpaviljoen)

Bezoek aan de standen | Q&A @ Speakers Corner 
Presentaties 2 biotechbedrijven:

Oxurion, Biocartis (in biotechpaviljoen)

17.00– 18.15

13.45 – 14.20

14.20 – 14.55

16.10 – 16.25

16.25 – 17.00

15.30 – 16.10

Barco
Jan DE WITTE, ceo
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WORKSHOPSHubert Van Eyckzaal

 09.15 – 09.45 BlackRock
Wanneer beleggen in actieve fondsen en wanneer in ETF’s beleggen?
Beleggen in ETF’s of trackers kent de laatste jaren een explosieve groei wereldwijd. Is deze evolutie een hype 
of een structurele trend? Betekent dit het einde van actief beleggen? In deze workshop wordt dieper ingegaan 
wanneer u best belegt in actieve fondsen en wanneer in trackers. Er wordt eveneens een kader geschetst hoe 
u als belegger actieve fondsen optimaal combineert met indexbeleggen in een portefeuille. Iedere beleg-
gingsbeslissing is namelijk een actieve beslissing, ook beleggen in passieve bouwstenen.
Stephan Desplancke, Director.

 09.50 – 10.20 Upgrade Estate
Hoe kan je de voordelen van roerende en onroerende investeringen  
met elkaar combineren?
Tijdens deze uiteenzetting zullen wij jullie de ultieme tips meegeven voor een zorgeloze investering. Al meer 
dan 2000 particuliere en professionele investeerders kozen voor een investering in een project van Upgrade 
Estate. Graag lichten wij toe wat onze investeringsformule voor jullie kan betekenen.
Christophe Van Pottelsberghe, Head of Sales

 10.45 – 11.15 VectorVest Europe
VectorVest van A tot Z
U kijkt vandaag letterlijk mee in de VV software: Welke functionaliteiten? Welke FA en TA? Welke tools? Maar 
ook: aandelen kopen op de 1ste dag van een nieuw jaar, buy and hold en iedere keer beter presteren dan de 
index, kan dat? Weinig beleggers en fondsbeheerders slagen er in om consequent de markt te kloppen. We 
bespreken 1 bepaalde VV indicator die in Europa de laatste 10 jaar iedere keer de Eurostoxx50 heeft geklopt. 
In USA heeft deze indicator de laatste 10 jaar liefst 9 x beter gedaan dan de S&P500. Maak vandaag kennis met 
deze indicator.

Tom Van Noyen, VectorVest Europe.
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10.30 - 10.45 argenx Joke Comijn Director Corp. Comm. & IR

10.45 - 11.00 ASIT biotech Frank Hazevoets CFO

11.00 - 11.15 Sequana Medical Wim Ottevaere Bestuurder Lies Vanneste Director IR

12.45 - 13.00 ADVICENNE Paul Michalet CFO

13.00 - 13.15 Mithra Women’s Health Alexandra Deschner IR Officer

13.15 - 13.30 Bone Therapeutics Thomas Lienard CEO

15.00 - 15.15 Oxurion Patrik De Haes MD, CEO

15.15 - 15.30 Biocartis Herman Verrelst CEO

Biotechpaviljoen presentaties
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VFB-congressen zijn enkel toegankelijk voor VFB-leden.
De inschrijvingsmodaliteiten en formules voor VFB-leden vind je hieronder.
Nog geen VFB-lid? Maak dan gebruik van ons aantrekkelijk gecombineerd aanbod ‘Lidmaatschap + congresdeelname.’

Inschrijving voor VFB-leden en hun familie

HOE INSCHRIJVEN ?

 1 jaar lid + deelname aan de 
 Dag van de Tips op zaterdag 28 september 2019 Inschrijving

Volwassene 80 euro online of overschrijving

Studenten  < 25 jaar 25 euro online of overschrijving

 1 jaar lid + deelname aan de 
 Dag van de Tips op zaterdag 28 september 2019 Inschrijving

Volwassene 80 euro online of overschrijving

Studenten  < 25 jaar 25 euro online of overschrijving

 Bedrag Inschrijven via

  online overschrijving

VFB-leden 30 euro ja ja

VFB-studenten < 25 jaar 12 euro ja ja

VFB-clubs min 3 leden * 27 euro ja ja

VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

 Bedrag Inschrijven via

  online overschrijving

VFB-leden 30 euro ja ja

VFB-studenten < 25 jaar 12 euro ja ja

VFB-clubs min 3 leden * 27 euro ja ja

VFB-leden + inwonenden ** 56 euro ja ja

Bij voorkeur online inschrijven via www.vfb.be. Om het ledentarief te genieten, moet je je eerst aanmelden op de website met je 
e-mailadres en wachtwoord. Na inschrijving krijg je een e-mail met betalingsinstructies.
Heb je geen internet, schrijf dan het juiste bedrag over naar rekening BE76 4037 0652 1195 van VFB met vermelding ‘DvdT.’

Gecombineerd aanbod voor niet VFB-leden

Je schrijft online in en ontvangt de betalingsinstructies of je schrijft het juiste bedrag over naar BE76 4037 0652 1195 met vermel-
ding ‘nieuw lid + DvdT.’

Noot: VFB werkt met een elektronisch ticketsysteem. Na betaling en verwerking in onze boekhouding, ontvang je een elektro-
nisch ticket per e-mail. Dit e-ticket geldt als toegangskaart. Print dit ticket af of toon het op je smartphone op zaterdag de 28ste. 
Dit ticket zal aan de ingang worden gescand, waarna je een polsbandje alsook een lunchbon ontvangt.

* Prijs per clublid mits globale 
inschrijving van minstens 3 leden. 
Clubs die 5 of meer leden inschrij-
ven krijgen een gratis inkomkaart.

** Aanbod geldig voor lid + inwonen-
de partner of inwonende zoon of 
dochter. Tarief is voor 2 personen.
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Standenlijst
Biotechpaviljoen

Advicenne

argenx

ASIT biotech

BIOCARTIS

Bone Therapeutics

Mithra Women’s Health

OXURION

Sequana Medical

Ageas

Analist.be

BeursTips

BINCKBANK

BLACKROCK

ENGIE

EXCELCO

Lemon Consult

MEXEM BENELUX

Miko

SKAGEN Funds

SUEZ

The House/Silver Fund

Test-Aankoop invest

TransStock Modelportefeuilles

UK vastgoed.be

UNICORN PARKING GROUP

Upgrade Estate

VectorVest Europe

VFB

X-FAB Silicon Foundries



Bio’s Dag van de Tips 2019

Sven Sterckx

Voorzitter VFB

Sven Sterckx werkt 
sinds september 1996 
bij de Dierickx Leys Pri-
vate Bank. Momenteel 
is hij lid van het direc-
tiecomité. Van 1996 tot 
1999 verzorgde hij het 
advies van de Effecten-
bank. Voor de overstap 
naar de financiële sector 
werkte Sven Sterckx bij 
Atlas Copco, waar hij 
verantwoordelijk was 
voor de productieplan-
ning. De 47-jarige Ant-
werpenaar is Licentiaat 
in de Toegepaste Eco-
nomische Wetenschap-

pen en studeerde af aan het RUCA. Tevens behaalde hij de Master Of Fi-
nance aan het UFSIA. 

Sven Sterckx is meer dan 10 jaar lid van de Raad van Bestuur en werd 
in november 2015 voorzitter van de VFB.

Ben Granjé

CEO VFB 

Ben Granjé heeft 20+ 
jaar ervaring in de fi-
nanciële industrie, bij 
Morningstar evenals bij 
banken en een fondsen-
huis. Hij studeerde in 
België en de Verenigde 
Staten, en heeft een 
Master of Psychology. 
Zijn werk is gericht 
op de verbetering van 
het financiële welzijn, 
via de bevordering van 
kennis (financial edu-
cation) bij een breed 
publiek (financial inclu-
sion) in een kennisnet-
werk (social cohesion). 
Ben geeft lezingen in 
binnen- en buitenland, 
is co-auteur van meer-
dere boeken rond geld 
en beleggen, en blijft betrokken bij de organisatie van Institutional Invest-
ment Conferences in de Benelux.
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Joost Uwents

CEO WDP

Joost Uwents rondde 
in 1991 zijn universi-
taire studies aan de KU 
Leuven af als Handels-
ingenieur, en trok ver-
volgens naar de Vlerick 
Leuven Gent Manage-
ment School voor een 
aansluitende MBA.

In de zomer van 
1999 maakte hij de 
overstap van de Gene-
rale Bank naar WDP, na 
de beursintroductie. 
Tot voor kort maakte 
hij deel uit van het ma-
nagementteam als CFO. 
Sinds 2010 is hij echter 

CEO van WDP, naast Tony De Pauw. Het financieel beleid en de interne rap-
portering, de marketing, het commerciële beleid en de investor relations 
behoren er tot zijn kerntaken. 

Christine Levêque

Directeur Business Innovatie Benelux en Duitsland SUEZ

Christine leidt een team van ingenieurs en marketeers voor de bedrijfs-
ontwikkeling voor het circulair gebruik van materialen met de focus op 
plastic polymeren en cellulaire vezels. Ze is bestuurder bij Petcore Europe 
en het onderzoekscentrum Materia Nova. Christine is master in mecha-
nische ingenieurswetenschappen aan de U-Mons Polytechnical faculteit 
in België. Van het herontwikkelen van centrales voor kernenergie tot het 
ontwikkelen van biogas stations, besteedde Christine haar halve carrière 
aan het omgaan met energiebronnen voor ze ze richtte op omgaan met 
grondstoffen en de daaraan verbonden recyclage business. 

Christine woont in België met haar man en twee kinderen. Haar 19-ja-
rige dochter zit haar op de hielen om thuis de plastic verpakkingen te ver-
minderen. 

21Gids voor de



Werner Annaert

Directeur MRM SUEZ België

Werner Annaert (1972) studeerde Toegepaste Eco-
nomische Wetenschappen (1994) en Europees Recht 
(1995) aan de UGent. Hij startte zijn carrière bij het 
auditbureau BDO en werd daarna adviseur bij de Ver-
eniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Hij werd 
daar de eerste coördinator van INTERAFVAL vzw, de 
koepelfederatie van Vlaamse afvalintercommunales. 
Hierna was hij een legislatuur lang de persoonlijke 
adviseur van de Vlaamse minister van Leefmilieu en 
Landbouw voor de beleidsdomeinen Afvalbeheer en 
Bodemsanering.

In 2004 werd hij aangesteld als Algemeen Di-
recteur van het toenmalige FEBEM, de federatie van 
de Belgische private afvalbedrijven. Deze federatie 
bouwde hij verder succesvol uit en vormde hij om in 
Go4Circle, waarin alle bedrijven actief zijn die hun 
schouders willen zetten onder de circulaire economie 
in België. In 2018 vervoegde hij de directie van Suez 
R&R België als verantwoordelijke voor het beheer van 
de ‘Material Ressources.’ Zijn divisie met 40 perso-
nen is verantwoordelijk voor het vinden van oplos-
singen, bestaande en nieuwe voor alle afvalstoffen die 
in het beheer komen van SUEZ in België. Daarnaast is 
hij het aanspreekpunt voor SUEZ R&R Belgium voor 
de Public Affairs. Werner is gepassioneerd door het 
verhaal van de circulaire economie en is geregeld 
spreker en lesgever over thema’s binnen dit onder-
werp, alsook auteur van verschillende vakartikels.
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Marc Leyder

Directeur Beleggingsadvies, Van Lanschot Bankiers België

Marc Leyder (1967) is verantwoordelijk voor het Beleggingsadvies bij 
Van Lanschot Bankiers België. Hij studeerde in 1989 af als licentiaat in de 
Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA). Hij startte zijn profes-
sionele loopbaan in 1991 bij Bank Corluy als financieel analist voor Belgi-
sche aandelen. Vanaf 1992 was hij er verantwoordelijk voor het beheer van 
de emerging market portefeuilles. Na de overname van Bank Corluy was 
hij verantwoordelijk voor ABN AMRO Asset Management Belgium. Begin 
2009 maakte hij de overstap naar Van Lanschot Bankiers België. Naast zijn 
bancaire functies is Marc gastdocent aan de KU Leuven – Faculteit Econo-
mie & Bedrijfswetenschappen Campus Brussel in het masterjaar van de 
richting ‘Finance & Risk Management.’

Werner Wuyts

Vermogensbeheerder bij Dierickx, Leys Private Bank

Werner Wuyts is vermogensbeheerder bij Effectenbank Dierickx Leys 
 Private Bank waar hij tevens verantwoordelijk is voor Studie en Analyse. 
Hij behaalde een Graduaat Expeditie, en is financieel analist BVFA-ABAF.
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Dirk Peeters 

Senior buy-side analist bij Leleux Associated Brokers

Dirk is sinds 2016 senior buy-side analist bij Leleux Associated Brokers, met 
een waaier aan verantwoordelijkheden in zowel aandelen als obligaties.

Dirk startte zijn carriere bij KMPG Financial Audit Group als junior 
auditor en werkte daarna gedurende 19 jaar als sell-side analist bij o.a. KBC 
Securities, ING Financial Markets en Bank Degroof. Hij specialiseerde zich 
vooral op de financiële sector en de GVV’s. Van 1998 t.e.m. 2001 was hij dis-
cretionair beheerder bij Puilaetco voor de Europese institutionele manda-
ten en de Euro Equities fondsen. 

Hij behaalde een diploma Handelsingenieur aan de VUB (Solvay), een 
diploma financiële analyse bij de ABAF/VBFA en een postgraduaat verzeke-
ringen (pass/fail) aan de KU Leuven.

Rik Dhoest

Hoofd analyse Bank Nagelmackers

Rik Dhoest is sinds september 
1999 werkzaam in de bankwe-
reld. Eerst bij Bank Nagelmac-
kers als buy-side analist, later 
als institutioneel beheerder. 
Bank Nagelmackers werd in 
2005 overgenomen door Del-
ta Lloyd Bank In deze bank is 
hij nu nog steeds werkzaam. 
Na het afsplitsten van de 
Nederlandse moedergroep 
werd Delta Lloyd Bank terug 
herdoopt in Bank Nagelmac-
kers. Hij startte zijn carrière in 
september 1984 in de private 
school Au Petit Lorrain (nu 
Leerwijzer). Daarna werkte 
hij bij het Ministerie van Fi-
nanciën (directe belastingen 
en thesaurie) tot september 1999. Rik Dhoest werd geboren op 25 mei 
1964 in Oostende. Hij behaalde in 1984 het diploma Regent Nederlands- 
Engels- Economie (Sint-Thomas) in Brussel, in 1990 het diploma van li-
centiaat handels- en consulaire wetenschappen aan EHSAL in Brussel, het 
diploma geaggregeerde hoger secundair onderwijs aan de Administratieve 
en Economische Hogeschool Brussel in 1995 alsook een Master in Finance 
en Accountancy in 2002 aan de EHSAL te Brussel
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Tom Simonts

Senior Financial Economist KBC Groep

Sinds 1 januari 2017 is Tom Simonts Senior Financial Eco-
nomist van KBC Groep. In die functie draagt hij samen 
met Steven Rik Vandenbroeke en Ruben Vandemaele 
opinies, visies en kadering vanuit verschillende geledin-
gen in KBC Groep en eigen meningen uit naar het grote 
publiek. 

Tom is vaak spreker op allerhande evenementen en 
geeft lezingen voor de VFB (Vlaamse Federatie van Beleg-
gers), entiteiten in en rond de KBC Groep en op diverse 
financiële beurzen, maar ook voor studentenverenigingen 
en op Business Schools. Tom is licentiaat in de Toegepas-
te Economische Wetenschappen, hij maakte 1998 van KBC 
zijn eerste en huidige werkgever. De eerste twee jaar van 
zijn carrière was hij verantwoordelijk voor de afwikkeling 
en coördinatie van transacties op het toenmalige Easdaq. 
Sinds 2000 ging hij voor KBC Securities als aandelenbro-
ker op diezelfde beurs én Nasdaq Europe aan de slag. 

Vanaf 2002 werkte Tom samen met macro-econoom 
Luc Van Hecke aan de macrostrategie van KBC Securities 
om het nadien tot Senior Equity Analyst te schoppen. 
Zijn werkgebied bestond initieel uit holdings en investe-
ringsbedrijven in de Benelux en ver daarbuiten en werd 
later aangevuld met vastgoed en telecomwaarden. In 2012 
maakte Tom de overstap naar Bolero, het online beleg-
gingsplatform van KBC Securities. Sinds oktober 2012 was 
hij daar marktenspecialist. In die functie hield hij samen 
met zijn team de Bolero-klanten op de hoogte van het be-
langrijkste beursnieuws, onder meer via nieuwsbrieven, 
Toms blog en via allerhande video verslagen en webinars. 
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Sam van der Zalm

Manager Investor Relations –  
Europe, ASML

Sam is sinds 2015 manager Investor Relations bij ASML en verantwoordelijk 
voor een deel van de Europese Investor community.

Hij heeft Werktuigbouwkunde en Technische Bedrijfskunde gestu-
deerd en startte zijn carrière in 1998 bij Cap Gemini als BaaN consultant 
voor ERP migraties. In 2000 maakte hij de overstap naar ASML, waar hij 
begon in een commercieel logistieke functie, met een geografische focus 
op Chinese en Taiwanese klanten. Na 
een aantal turbulente jaren in de indu-
strie, ging hij in 2015 aan de slag als Ac-
count Support representative voor Ame-
rikaanse klanten, een interne sales rol. 
Deze rol werd over de jaren uitgebreid 
en uitgediept en na 5 jaar maakte hij een 
zijstap in de rol van projectleider voor 
de fabriek. Een volledig interne rol bleek 
echter te ver af te staan van wat hem drijft 
en na anderhalf jaar keerde hij terug in een sales rol, dit keer als headquar-
ter Accountmanager voor Japanse klanten. Eind 2015 kreeg hij de kans om 
over te stappen naar Investor Relations en een ander type klant van ASML 
te bedienen. Een zeer interessante functie die hem nog altijd veel energie 
geeft en hij voelt zich bevoorrecht om het ASML verhaal te mogen vertellen 
aan (potentiele) investeerders, zoals u.

Kris Kippers

Specialist equities Kepler Chevreux

Kris volgt als generalist 
de Belgische aandelen. 
Hij werkt sinds april 
2018 bij Kepler Cheu-
vreux, en was daarvoor 
Investor Relations Ma-
nager bij Greenyard. 
Hij deed ervaring op 
als aandelenanalist bij 
Degroof-Petercam (9 
jaar, voor sectoren als 
voeding en drank, in-
dustriële bedrijven, 
media, vrije tijd en vast-
goed) en als commerci-
ele kracht equity sales 
bij KBC Securities (2 
jaar, voornamelijk in Duitsland en VK). Kris begon zijn carrière bij KPMG 
in audit en studeerde af aan de Vlerick Business School met een Masters 
in Finance.
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Jan De Witte 

CEO Barco

Jan De Witte (52) was tot voor kort voorzitter en ceo van 
Global Healthcare IT bij General Electric. Deze divisie 
met een omzet van ongeveer 2 miljard dollar telt wereld-
wijd meer dan 4.000 werknemers en levert klinische toe-
passingen en systeemsoftware-oplossingen aan medische 
zorgverleners wereldwijd. Hij werkte 16 jaar bij General 
Electric’s Healthcare-divisie in de Verenigde Staten en 
Frankrijk waarbij zijn bevoegdheid en verantwoordelijk-
heid gaandeweg werd verruimd. Hij gaf in deze periode 
blijk van zijn managementkwaliteiten met een sterke groei 
van de omzet, goede verbeteringen van de operationele 
performantie en organisatorische efficiëntie, beheer van 
de toeleveringsketen, technologische ontwikkeling en 
productontwikkeling en strategisch beheer. Hij was sinds 
2007 directielid bij General Electric.

Vóór zijn loopbaan bij General Electric werkte De 
Witte vijf jaar bij McKinsey & Company Inc. in Brussel, 
Amsterdam en Zürich, waar hij klanten uit de industriële 
en de transportsector adviseerde op het vlak van strategie 
en business development, business process re-enginee-
ring en operationele verbetering. Tussen 1987 en 1991 be-
kleedde hij posities in het beheer van de toeleveringsketen 
en het productiebeheer bij de Belgische vestigingen van 
Procter & Gamble.

De heer De Witte heeft een masterdiploma als bur-
gerlijk ingenieur (elektromechanica) van de Katholieke 
Universiteit Leuven (1987) en een MBA van de Harvard 
Business School (1993).
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Bart 

Goemaere

Hoofdredacteur 
BeursTips & 

TuyauxBourse

 
Bart Goemaere 
werd midden 2005 
hoofdredacteur 
van het populaire 
b e l e g g i n g s b l a d 
BeursTips en zijn 

Franstalige zusje TuyauxBourse. Hij nam beide bladen midden 2005 over 
van stichter Johan Goossens. Voordien was hij in het buitenland actief 
als aandelenadviseur en adviseur bij private equity projecten. Bart Goe-
maere kan terugblikken op 15 jaar ervaring in de aandelenhandel en het 
doorgronden van bedrijven. Hij behaalde een diploma Industrieel Ingeni-
eur Informatica aan de katholieke hogeschool Gent en rondde nadien een 
postgraduaat economie aan de UFSIA Antwerpen met succes af. Om zijn 
kennis te vervolledigen voegde hij een MBA aan de UFSIA Antwerpen en de 
Marquetty University in de VS aan zijn diploma’s toe.

Danny Reweghs

Directeur Strategie Inside Beleggen

Danny Reweghs is sinds 2006 directeur strategie van Moneytalk en de ad-
viesbrief Inside Beleggen van het mediaconcern Roularta. Hij was meer 
dan 10 jaar (tot 2006) hoofdredacteur van Cash, de financiële bijlage bij 
Trends. Hij is vanaf de eerste dag in 1999 een van beursgasten op Kanaal Z. 
Verder is hij medeauteur van de boeken ‘De Beste beleggingen tot 2010’ 
en ‘Rendabel beleggen in moeilijke beurstijden.’ Ruim een decennium was 
hij lid van de raad van bestuur van VFB. Hij is licentiaat in de economische 
wetenschappen aan de KU Leuven.
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Danny Van Liedekerke 

Aandeelhoudersdienst Total België

 
Danny Van Liedekerke is bio-ingenieur richting ‘brouwerij en voedings-
bedrijven’ (Gent). Later haalde hij nog een aantal andere diploma’s waar-
onder met grootste 
onderscheiding het 
b a c h e l o r d i p l o m a 
‘Beurs en Financiën.’ 
Tevens werd zijn the-
sis ‘Zo wordt je rijk!’ 
bekroond met de 
prijs voor het beste 
eindwerk. Danny 
is operationeel ver-
antwoordelijke voor 
de aandeelhouders-
dienst van de groep 
Total in België en 
medebeheerder van 
‘Total Pension Fund 
Belgium.’ Hij is ook 
voorzitter van beleg-
gingsclub ‘Investopia’ te Wetteren. Danny is daarnaast lid van de raad van 
bestuur van VFB. Hij coacht nieuwe clubs en is binnen VFB verantwoorde-
lijk voor de werking van beleggingsclubs. 

 
 

Bob Van Hooland

Emeritus gewoon hoogleraar UGent en Vlerickschool

Publiek management en beleidswetenschap; ex-prof Europacollege;dr. 
Bestuurswetenschappen UGent (1969); MPA Harvard Univ. (1963); ex-lid 
Raad van Bestuur UG, ex-partner Vlerickschool; auteur van ‘Nieuw Pu-
bliek Management: van bestuurskunde tot Copernicus,’ 2003, 403 blzn. 
Academia Press Gent; adviseur management en beleidsanalyse voor de 
publieke sector in België; bestuurder in not-for-profit organisaties; bur-
gemeester Sint-Martens-Latem 1980–2000; gemeenteraadslid 1977–2018; 
ex-senator en ex-lid van de Vlaamse Raad (1988–1995).Lid van biotechbe-
leggingsclub BFIC.
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Gert De Mesure

VFB-analist

 
Gert De Mesure is VFB-analist en is sinds 2004 actief als onafhankelijk 
analist. Hij werkt(e) voor verschillende partijen zoals beursvennootschap-
pen, beleggingsfondsen, beursgenoteerde bedrijven en beleggingsbladen 
en verricht tevens adhoc-opdrachten. Hij is ook docent voor de VFB-be-
leggersacademie, voordien was 
hij gastdocent voor EHSAL en 
voor de Katholieke Hogeschool 
Limburg. Hij heeft een statuut 
als makelaar in bank- en beleg-
gingsdiensten (FSMA-licentie) 
en sinds begin 2016 is hij lid van 
het investeringscomité van Key-
Private (Keytrade Bank). Na zijn 
legerdienst ging Gert De Mesure 
in november 1987 aan de slag bij 
de toenmalige Generale Bank, 
waar hij in het commerciële net-
werk van zetel Brussel terecht 
kwam en een opleiding volgde 
tot kantoordirecteur. In 1988 
vertrok hij naar de Fuji Bank als 
foreign exchange dealer (handel 
in USD/JPY). Bij Bank Delen zette hij vanaf 1991 de definitieve stap richting 
aandelenmarkten. Na een jaartje bij Ellips Communication als managing 
partner financiële communicatie, ging het naar Delta Lloyd Securities in 
1999, waar hij het tot head of equity strategy schopte.

André Van Laer 

Voorzitter van beleggingsclub MMMC 

Geboren 14 augustus 1953. Opleiding: accountancy, informatica, eco-
nomist. 1974: JP Morgan Antwerpen: ‘Sales’ van korte termijn (tot 1 jr) 
 thesaurie producten aan grote multinationals in de Antwerpse regio. 
1985–1992: marktenzaal van JP Morgan Brussel. Sales functie voor het 
Nederlandstalige landgedeelte, 
foreign exchange en swap trading 
desk (futures, options, swaps), 
International Treasury Training 
Program NY (6 weken), opstarten 
van een primary dealerschip desk 
voor Belgische lineaire obligaties, 
trading desk Belgische (OLO’s) en 
Nederlandse staatsobligaties.
1992–2015: Euroclear, business 
unit van JP Morgan: opstarten 
van een short-term money market 
desk in meer dan 50 verschillende 
munten. 2000: Eurolear Bank NV, 
bank licentie en onafhankelijk van 
JP Morgan: hoofd van de thesaurie 
en uitvoeren van de bankkapita-
lisatie (uitgifte van subordinated 
debt). 2013: Euroclear Bank NV, business analyst CSDR implementatie. 
2015: SWT pre-pensioen. 2018: pensioen. 

Beroepsorganisaties: van 2003 tot 2012, Board Member ACI, Belgium.
Hobby’s: kleinkinderen, kleinkinderen, kleinkinderen en golf (Hcp 

36).
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Sam Hollanders

Hoofdredacteur SMART Capital

Sam Hollanders is een familieman gezegend met een lieve vrouw en drie 
prachtige dochters. Na een carrière in de retail (fotografie-multimedia) en 
gesterkt door de goede resultaten tijdens de financiële crisis van 2008, heeft 

hij zijn passie gevolgd 
naar de beurs en werd hij 
fulltime belegger.
UIt een drang om te de-
len wat hij geleerd heeft, 
en nog steeds leert, van 
de meesterbeleggers 
startte hij de website 
BeursLoper. Later werd 
hij hoofdredacteur van 
de aandelennieuwsbrief 
SMART Capital. 

Na eerst een cursus 
over waardebeleggen 
te hebben geschreven 
volgde in 2019 het boek 
‘Verdubbel je geld in vijf 
jaar – Verstandig beleg-
gen op de beurs.’

Een fonds naar voorbeeld van de Buffett partnerships met 0 % manage-
mentvergoeding en enkel een performance fee staat in de steigers om te 
lanceren in 2020.

Vandaaag

19,80
euro
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Françoise Chombar

CEO Melexis 

Françoise Chombar (° 1962) is medeoprichter en 
ceo van Melexis. Voordien werkte Françoise Chom-
bar voor Elmos GmbH, een Duitse leverancier van 
halfgeleiders, waar ze verantwoordelijk was voor de 
productieplanning en Customer Service. Ze werkte 
ook voor de Elex-groep, waar ze verschillende func-
ties bekleedde, waaronder Purchasing Officer.

Mevrouw Chombar is momenteel lid van de 
Raad van Bestuur van Umicore, een wereldspeler in 
materiaaltechnologie en recyclage. Ze is ook voor-
zitter van het STEM-platform, een adviesraad aan 
de Vlaamse overheid, met als doel jongeren aan te 
moedigen te kiezen voor een wetenschappelijke en 
technologische studierichting. Ze was ook 17 jaar 
mentor van het vrouwennetwerk SOFIA, een coa-
ching, networking en educatief programma voor 
vrouwen die actief zijn in de profitsector.

Françoise Chombar haar langetermijnverbinte-
nis om actief te pleiten voor meer STEM (Science, 
Technology, Engineering or Mathematics), meer 
inclusiviteit en genderevenwicht wordt gedreven 
door een diepe overtuiging van hun positieve maat-
schappelijke impact.

Mevrouw Chombar heeft een Master diploma 
tolk (Nederlands, Engels en Spaans) van de Uni-
versiteit Gent, waar ze het ereambassadeurschap 
aan de faculteit Toegepaste Taalkunde ontving in 
januari 2012.
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VFB-Sponsors
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• ARGENX
• ASCENCIO
• ASIT BIOTECH
• ATENOR
• BINCKBANK
• BIOCARTIS
• BONE THERAPHEUTICS
• CELYAD
• EVS BROADCAST EQUIPMENT
• GREENYARD
• INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV
• KBC ANCORA
• KBC GROEP
• KIADIS PHARMA
• LOTUS BAKERIES
• MEDIRECT BANK
• MIKO
• MITHRA WOMEN’S HEALTH   
• MONTEA

VFB-BEDRIJFSLEDEN
• QRF
• QUEST FOR GROWTH
• RECTICEL
• RESILUX
• SEQUANA MEDICAL
• SIPEF
• TELENET
• TEXAF
• TINC
• UMICORE
• VAN DE VELDE
• VASTNED RETAIL BELGIUM
• WDP
• WERELDHAVE BELGIUM
• XIOR STUDENT HOUSING



Wim Ottevaere

Niet-uitvoerend bestuurder Sequana Medical

Wim Ottevaere is sinds februari 2019 niet-uitvoerend bestuurder bij Se-
quana Medical, een Belgische onderneming in medische toestellen die 
zich in de commerciële fase bevindt en sinds februari 2019 genoteerd staat 
op Euronext Brussels. Wim was tot september 2018 de Chief Financial 
Officer bij Ablynx, een Belgische biofarmaceutische onderneming actief 
in de ontwikkeling van 
gepatenteerde thera-
peutische proteïnen op 
basis van fragmenten 
van ‘single-domain’-an-
tilichamen. Ablynx was 
genoteerd op Euronext 
Brussels en Nasdaq en 
werd in juni 2018 over-
genomen door Sanofi. 
Van 1992 tot aan zijn in-
diensttreding bij Ablynx 
in 2006 was Wim Chief 
Financial Officer bij In-
nogenetics (nu Fujirebio 
Europe), een biotechonderneming die toen op de beurs genoteerd was. 
Van 1990 tot 1992 was hij Finance Director bij Vanhout, een dochterven-
nootschap van de Besix groep, een grote bouwonderneming in België. Van 
1978 tot 1989 bekleedde hij verschillende functies in financiën en admini-
stratie bij Dossche groep. Wim heeft een master in bedrijfseconomie van 
de Universiteit van Antwerpen, België.

Lies Vanneste

Hoofd Investor Relation Sequana Medical

Lies Vanneste is hoofd Investor Relations bij Sequana Medical, een onder-
neming in medische toestellen die zich in de commerciële fase bevindt, 
met hoofdkantoor in Gent, België en sinds februari 2019 genoteerd staat 
op Euronext Brussels. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring in de Life Scien-
ces industrie. Voor-
dat Lies in juli 2018 
bij Sequana Medical 
begon, was zij hoofd 
Investor Relations 
bij Ablynx, een bio-
techbedrijf geno-
teerd op Euronext 
Brussels en Nasdaq 
dat in juni 2018 werd 
overgenomen door 
Sanofi. Daarvoor be-
kleedde Lies leiding-
gevende functies bij 
Pronota (nu MyCar-
tis) en verschillende 
onderzoeksposities 
bij Covance en Innogenetics (nu Fujirebio Europe). Lies behaalde een 
master industrieel ingenieur biochemie aan de Universiteit van Kortrijk, 
België.
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Alexandra Deschner

Hoofd Investor Relations Mithra

Mevrouw Alexandra Deschner heeft meer dan 20 jaar internationale erva-
ring in verschillende functies en sectoren, waaronder de farmaceutische 
industrie, de automobielsector en het bank- en verzekeringswezen. Ze 

versterkt Mithra als 
hoofd Investor Re-
lations, en is verant-
woordelijk voor de 
strategie naar insti-
tutionele beleggers, 
plus de communica-
tie van de succesvolle 
beursnotering naar 
het brede beleggers-
publiek. Voor haar 
overstap naar Mithra 
begin 2019, werkte 
Alexandra bij UCB in 
verschillende func-

ties, meest recent als directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
In die rol overzag ze de implementatie en het beheer van meerdere initia-
tieven voor patiënten in Afrika. Daarvoor vervulde ze een rol als directeur 
R&D Portfolio Management en als directeur Investor Relations.
Alexandra is Amerikaanse; ze behaalde een M.B.A. in International Ma-
nagement aan de Fordham University in New York en een bachelor in In-
ternational Business aan het Loyola College in Maryland.

Thomas Lienard

 CEO Bone Therapeutics 

Mr. Lienard heeft meer dan 15 jaar internationale ervaring in sales en mar-
keting in de farmaceutische industrie. Voorheen werkte Mr. Lienard bij 
Lundbeck, waar hij als Algemeen Directeur de divisie België-Luxemburg 
leidde. Hij was de spilfiguur in de lancering van verschillende producten. 
Hij leidde er een team dat tot 80 werknemers telde, goed voor een verkoop-
cijfer van meer dan 50 miljoen euro per jaar. Voordien werkte Mr. Lienard 
bij Eli Lilly and Company in verschillende posities in sales en marketing 
in Europa en de VS, waaronder als Verkoopsdirecteur België in 2010. Mr. 
Lienard startte zijn carrière in 1999 als consultant bij McKinsey & Com-
pany. Mr. Lienard studeerde in 1999 af aan de Solvay Brussels School of 
Economics and Management als handelsingenieur en hij behaalde tevens 
een Master of Business Administration (MBA) aan de Harvard Business 
School in Boston in 2004.
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Herman Verrelst

CEO van Biocartis

Herman Verrelst is chief executive officer (CEO) van Biocartis sinds 31 au-
gustus 2017. Hij is een ervaren en seriële ondernemer met een bewezen 
internationaal en commercieel track-record in moleculaire diagnostiek. 
Voordat hij Biocartis vervoegde was hij vice president en algemeen ma-
nager van de ‘genomics and clinical applications’ afdeling van Agilent 
Technologies, een wereldwijde leider in life sciences, diagnostiek en toe-
gepaste chemische markten. Dhr. Verrelst ging aan de slag bij Agilent na de 
aquisitie van Cartagenia door Agilent. Cartagenia was een spin-off van de 
Katholieke Universiteit Leuven gericht op software oplossingen voor kli-
nische genetica en moleculaire oncologie, waarvan Herman Verrelst CEO 
en oprichter was. Daarvoor was Herman Verrelst CEO van Medicim alsook 
stichter-CEO van DATA4s.
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