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1.081,9

miljoen euro is de GIMV-portefeuille waard

Gimv heeft zijn investeringsportefeuille het voorbije jaar zien toenemen tot meer dan
een miljard euro: met 12,7 procent tot 1.081,9 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarresultaten die de investeringsmaatschappij donderdag heeft vrijgegeven. Gimv realiseerde in het voorbije boekjaar (van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019) een
winst van 112 miljoen euro, tegenover 107 miljoen euro een jaar eerder. (b)

Livia-award voor Kristien Maris
BOKRIJK - Kristien Maris (44),

oprichtster van Optiek Kristien in
Hasselt, heeft de Livia-award van
Unizo Limburg gewonnen. Ze mag
zich een jaar lang de beste
vrouwelijke ondernemer van
Limburg noemen.

GENK - De Vlaamse regering

trekt 3 miljoen euro
strategische steun uit voor
Benepack Belgium, een
joint venture van twee
Chinese bedrijven die in
Genk haar eerste Europese
vestiging uit de grond
stampt.

Dominiek CLAES

De winnares werd donderdagavond bekendgemaakt tijdens een
evenement in Hangar 58 in Bokrijk. Het is al voor de 15de keer op
rij dat Unizo Limburg de award
uitreikt. De prijs moet het vrouwelijk ondernemerschap in Limburg een boost geven, en moet andere vrouwen inspireren en motiveren om te ondernemen.
Kristien Maris begon haar zaak
in 2000 in Hasselt en tekent al enkele jaren een mooie groei op. De
recente verbouwingen en herinrichting hebben de omzet nog een
extra boost gegeven en hebben geleid tot het in dienst nemen van
extra personeelsleden.

Benepack wil tegen 2021 op
de terreinen van Illochroma
Haoneng langs de Henry
Fordlaan in Genk een gloednieuwe blikjesfabriek opstarten. Met de plannen is een
investering van 52 miljoen
euro gemoeid. Daarnaast
vloeit er 3,8 miljoen euro naar
opleidingen, waarmee het
bedrijf 150 laag- en middengeschoolden wil klaarstomen
tot productieoperatoren. In
een eerste fase willen de
Chinezen in Genk één
productielijn opstarten, die
jaarlijks 1 miljard aluminium
blikken van 330 ml en 500 ml
moet produceren.

25 dossiers

In totaal werden er door diverse
kanalen 25 dossiers ingediend
voor de Livia-award van 2019.
De onafhankelijke jury selecteerde daaruit vier dossiers, die
de juryleden met een bezoek vereerde. De winnares werd gekozen op basis van scores op onder
meer dagelijkse leiding, tewerkstelling, financiële situatie,
klantgerichtheid, innovatie en
milieubeleid. Ook de presence het kunnen uitdragen van de
voorbeeldfunctie - speelde een
doorslaggevende rol.
Optiek Kristien won de prijs
“omdat het bedrijf een erg mooi
parcours wist af te leggen in een
niet voor de hand liggende sector”, zo klinkt het in het juryrapport. “Ondanks de concurrentie
van grote spelers en webshops is
Kristien Maris erin geslaagd om

Drie miljoen euro
steun voor Chinees
blikjesbedrijf in Genk

Transformatiesteun

Kristien Maris (midden op foto) kreeg gisteravond haar award uitgereikt. FOTO KAREL HEMERIJCKX
van haar zaak een succes te maken. Vrouwelijke intuïtie gekoppeld aan de juiste strategie resulteert in een professioneel en persoonlijk
beleid
dat
zich
weerspiegelt in goede service,
goede cijfers en een hoge klantenbeleving in de winkel.”

Deze prijs is voor mij
geen persoonlijke
onderscheiding, maar is
er een bekroning voor het
werk van het hele team
Kristien MARIS,
Optiek Kristien

“Kers op de taart”

“Het winnen van deze award beschouw ik als de kers op de taart
van ons ondernemerschap”, zegt
de winnares in een eerste reactie.
“Het is niet evident om als detail-

handelaar dag na dag origineel
uit de hoek te komen, maar deze

prijs betekent een bevestiging
van het feit dat we fier mogen
zijn, en dat we goed bezig zijn.
Deze prijs is voor mij geen persoonlijke onderscheiding, maar
is er een bekroning voor het werk
van het hele team, de vlotte samenwerking met betrouwbare
partners en de onvoorwaardelijke steun van mijn omgeving”.
Kristien Maris volgt hiermee
Sandra Deraeve (Encon) op. Zij
mocht ook naar huis met een juweel van ontwerpster Ann Buntinx.

Op voorstel van Vlaams
minister van Economie
Philippe Muyters (N-VA) trok
de Vlaamse regering donderdag 3 miljoen euro strategische transformatiesteun uit.
“Goed nieuws”, reageert
voormalig staatssecretaris en
Genks gemeenteraadslid
Zuhal Demir (N-VA). “Het
bedrijf zet bovendien in op
duaal leren en werkt nauw
samen met VDAB om werkzoekenden te activeren. Iets
waar de regio Genk nood aan
heeft.” Het bedrijf wil voor
haar elektriciteitsvoorziening
ook een eigen windmolen
bouwen op de site.
(tvd)

Scana Noliko uit de etalage Eerste spadesteek voor nieuw gebouw CKS
BREE - Greenyard gaat het

DILSEN-STOKKEM - Lode Colson

vroegere Scana Noliko in Bree
dan toch niet verkopen. De
biedingen op de producent van
bokaal- en conservengroenten,
vallen tegen.

en Sabine Pannemans van CKS
hebben donderdag de eerste
spade gestoken van hun nieuw
bedrijf op het bedrijventerrein in
Rotem. Prijskaartje: 4,2 miljoen.

Voor Greenyard is het interessanter om verder te kunnen rekenen
op de brutowinst die de divisie
oplevert, dan goedkoop te
verkopen en met de schulden te
blijven zitten. Greenyard had
gemikt op een waarde van meer
dan 100 miljoen euro. Gehoopt
werd ook door de verkoop van de
bokaal- en conservengroenten de
schulden te kunnen verlichten. Bij
een voldoende hoge prijs bestond
de hoop dat een grote kapitaalverhoging vermeden ging kunnen
worden.
De vraag is nu hoe het verder
moet met de bankschuld?
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Greenyard kreeg van de banken
tijd om een oplossing te zoeken
voor zijn schulden, maar daar
hangen voorwaarden aan vast. De
banken hebben er anderzijds
geen belang bij dat het bedrijf
omvalt. Hein Deprez, hoofdaandeelhouder van Greenyard, zette
alvast een dapper gezicht op. ”We
hebben altijd gezegd dat we een
verkoop van de afdeling ‘prepared’ gingen bestuderen. Het was
geen must. Ons doel is de
verkoop van niet-kernactiviteiten.
Daar zijn we mee bezig.” (pd)

De plannen voor een nieuw en ultramodern gebouw werden begin
dit jaar al aangekondigd. “We zijn
in één jaar tijd fors gegroeid. We
zitten veel te klein”, zegt Lode
Colson. CKS werd opgericht in
2000 en heeft zich ontwikkeld tot
een veelzijdig elektrotechnisch bedrijf, actief in algemene elektrische installaties, bordenbouw,
middenspanning en elektrotechnische automatisatie. Het bedrijf
heeft de jongste jaren de wind in
de zeilen. En dat heeft veel te maken met de opkomst van de groene
energie.
Het nieuwe en duurzame bedrijfsgebouw van 2.500 m² werk- en op-

Midden volgend jaar moet het gebouw al klaar zijn. FOTO MD
slagruimte en 1.800 m² aan kantoren, is gebouwd op groei. Behalve
de huidige 77 medewerkers is er
plaats voor 25 extra mensen.
Daarnaast zal het gebouw uiteraard al het kennen en kunnen van
CKS huisvesten. Alle technieken
(verlichting, HVAC, energie van

zonnepanelen of windmolens)
zullen aangestuurd worden door
één centraal gebouwbeheerssysteem. Hierdoor kunnen alle technieken optimaal op elkaar afgestemd worden. Tegen midden volgend jaar zou het nieuwe gebouw
klaar moeten zijn. (md)

