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NIET BESTEMD VOOR UITGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, 
RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIE OF JAPAN 
 

DEZE AANKONDIGING VORMT GEEN AANBIEDING TOT VERKOOP, NOCH EEN UITNODIGING VOOR EEN 
AANBIEDING OM EFFECTEN TE VERWERVEN.  
 

EEN BELEGGING IN AANDELEN HOUDT AANZIENLIJKE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN IN. POTENTIËLE 
BELEGGERS MOETEN IN STAAT ZIJN OM HET ECONOMISCHE RISICO VAN EEN BELEGGING IN DE AANDELEN 
TE DRAGEN EN DIENEN IN STAAT TE ZIJN OM EEN VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK VERLIES VAN HUN 
BELEGGING TE ONDERGAAN. BELEGGERS ZOUDEN DE AANKOOP VAN EFFECTEN UITSLUITEND MOGEN 
BASEREN OP DE INFORMATIE IN HET PROSPECTUS EN DIENEN IN HET BIJZONDER REKENING TE HOUDEN 
MET DE RISICOFACTOREN ZOALS BESPROKEN IN HET PROSPECTUS DAT TINC COMM. VA VERWACHT TE 
PUBLICEREN NA GOEDKEURING DOOR DE BELGISCHE AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN 
MARKTEN (FSMA) EN VANAF DAN BESCHIKBAAR OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN TINC EN 
www.tincinvest.com.  
 

 
TINC kondigt intentie tot beursgang en notering op Euronext Brussel 

aan 

 

Antwerpen, 13 maart 2015, 17u40 CET 
 

TINC Comm. VA ('TINC' of 'de vennootschap'), een Belgische infrastructuurinvesteerder, kondigt vandaag 
haar voornemen aan een initieel openbaar aanbod van haar gewone aandelen te lanceren op Euronext 
Brussel (de “IPO”). 

 
TINC wil circa 140 miljoen EUR ophalen in een IPO die zal bestaan uit nieuwe en bestaande aandelen.  

 
Krachtlijnen TINC 
 
• TINC is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt in voornamelijk 

operationele publieke en private infrastructuur. TINC weet zich verzekerd van een gediversifieerde 
portefeuille van circa 150 miljoen EUR in Publiek-Private Samenwerkingen (PPS), energie en real assets 
in België en Nederland.  

 
• TINC wil haar investeringsportefeuille verder doen groeien door het aanwenden van de netto-

opbrengst van de IPO. TINC kan rekenen op toegang tot de infrastructuurmarkt via de expertise en 
ontwikkelingscapaciteiten van infrastructuur-joint-venture TDP. 

 

• TINC wil een dividendaandeel zijn. Het dividendbeleid van TINC steunt op langetermijncashflows met 
een stabiel, voorspelbaar en duurzaam karakter. 

 
• De leden van de raad van bestuur en het directiecomité van TINC beschikken over veel ervaring en een 

bewezen track record in infrastructuurinvesteringen.  
 
• TINC wordt de eerste beursgenoteerde investeerder in infrastructuur op Euronext Brussel en biedt 

beleggers een unieke kans om in die activaklasse te beleggen. 
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Over TINC 
 
TINC is een Belgische investeringsmaatschappij die investeringen aanhoudt in voornamelijk operationele 
publieke en private infrastructuur. TINC beschikt over een gediversifieerde portefeuille van circa 150 
miljoen EUR aan investeringen in Publiek-Private Samenwerkingen (PPS), energie-infrastructuur en real 
assets in België en Nederland. 
 
Sinds haar oprichting in 2007, bouwde TINC (voorheen DG Infra+), een portefeuille uit van investeringen in 
diverse infrastructuur, zoals wegen- en traminfrastructuur, accommodatie-, parking- en energie-
infrastructuur. Deze portefeuille van voornamelijk operationele infrastructuurinvesteringen genereert 
langetermijncashflows met een stabiel, voorspelbaar en duurzaam karakter.  
 
Strategie gericht op groei 
 
TINC heeft de ambitie om haar investeringsportefeuille te doen groeien door de netto-opbrengst van de IPO 
aan te wenden voor nieuwe investeringen in infrastructuur. TINC kan rekenen op toegang tot de 
infrastructuurmarkt via de expertise en ontwikkelingscapaciteiten van infrastructuur-joint-venture TDP. 
TINC heeft al verschillende toekomstige investeringsopportuniteiten geïdentificeerd. 

 
TINC blijft zeer actief in haar thuismarkt, België en Nederland en overweegt daarnaast om uit te breiden 
naar de buurlanden. 

 
Dividendaandeel 
 
TINC wil een dividendaandeel zijn. Het dividendbeleid van TINC steunt op langetermijncashflows met een 
stabiel, voorspelbaar en duurzaam karakter. 
 
TINC’s resultaten laten toe om een aantrekkelijke aandeelhouderswaarde te genereren door (i) de uitkering 
van een dividend op duurzame wijze en (ii) een toename van de eigen-vermogenswaarde door 
herinvestering van het overige resultaat in de verdere groei van de portefeuille. 
 
Beursnotering 
 
Door middel van een IPO wil TINC de financiële middelen aantrekken om de toekomstige groei van de 
investeringsportefeuille mogelijk te maken en beleggers de kans geven om mee te investeren in deze 
groeistrategie en te participeren in infrastructuur.  
 
Bestuur  
 
TINC wordt geleid

1
 door een sterk en ervaren team van infrastructuurexperten dat tot stand kwam binnen 

TDP, de infrastructuur-joint venture van Belfius en Gimv. Het directiecomité bestaat uit vijf leden: Manu 
Vandenbulcke (chief executive officer), Filip Audenaert (financieel verantwoordelijke), Karoy Hornyák 
(verantwoordelijk voor PPS en portefeuillebeheer), Bruno Laforce (general counsel, verantwoordelijk voor 
investor relations en compliance) en Chrisbert van Kooten (verantwoordelijk voor Nederland). 
 

                                                           
1
 TINC Commanditaire. Vennootschap op Aandelen heeft als statutaire zaakvoerder TINC Manager NV, een 

dochteronderneming van TDP NV 
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De raad van bestuur zal bestaan uit zeven bestuurders, waaronder drie onafhankelijke bestuurders (met 
inbegrip van de voorzitter) en vier niet-uitvoerende bestuurders aangesteld door de hoofdaandeelhouders 
Belfius en Gimv. De aanstelling van de bestuurders zal later worden bekendgemaakt. 
 
Manu Vandenbulcke, CEO TINC: "Wij zijn verheugd om vandaag onze intentie om TINC naar de beurs te 
brengen bekend te maken. TINC is sinds haar oprichting in 2007 een actieve infrastructuurinvesteerder. De 
IPO zal TINC de instrumenten en middelen aanreiken om de investeringsportefeuille verder uit te bouwen en 
biedt institutionele en particuliere beleggers een flexibele toegang tot het beleggen in een activaklasse 
waarvoor tot op heden belangrijke drempels op het vlak van beleggingsbedragen, looptijd en liquiditeit 
bestonden. Wij zijn ervan overtuigd dat TINC een financiële lange- termijn partner voor zowel publieke als 
private infrastructuurinitiatieven zal blijven. TINC is klaar om haar ambitieuze groei voort te zetten." 
 
Marc Vercruysse en Peter Vermeiren, respectievelijk Gimv en Belfius, over TINC: "In 2007 maakten Belfius 
en Gimv de strategische keuze om hun krachten te bundelen in een infrastructuur-joint venture. Met dat 
initiatief creëerden we een instrument om spaargeld te mobiliseren voor investeringen in maatschappelijk 
relevante infrastructuur. TINC groeide dankzij dat sterke platform uit tot een belangrijke lokale speler op 
vlak van infrastructuurinvesteringen. Wij zijn ervan overtuigd dat TINC nu klaar is om een volgende stap 
naar verdere groei te zetten. Als hoofdaandeelhouders blijven wij het directieteam steunen en behouden wij 
ook na de beursgang een sterk commitment ten aanzien van TINC." 

 
De IPO 
 
TINC wil een maximum bedrag van ongeveer 140 miljoen EUR ophalen. De beoogde IPO zal bestaan uit de 
verkoop van nieuwe en bestaande aandelen en wordt via een openbaar aanbod aangeboden aan 
particuliere beleggers in België, en via een private plaatsing aan Belgische en internationale institutionele 
beleggers. 
 
Verdere details over het aanbod worden bekendgemaakt voorafgaand aan de IPO en na goedkeuring van 
het prospectus door de FSMA. Met betrekking tot de voorgenomen IPO werden KBC Securities NV en 
Belfius Bank NV aangesteld als global coordinators en Bank Degroof als co-lead manager. 
 
Onmiddellijk na de afronding van de IPO, zal ongeveer 70% van het uitgegeven aandelenkapitaal van TINC 
vrij verhandelbaar zijn. Belfius en Gimv blijven als hoofdaandeelhouders sterk geëngageerd ten aanzien van  
TINC. 
 
TINC wil de opbrengst van de IPO gebruiken om haar groeistrategie verder te financieren.  
 
Meer details over de geplande IPO worden te gepasten tijde bekendgemaakt. 

 

 

Contactpersoon: 

Manu Vandenbulcke, CEO TINC 

T +32 3 290 21 73 – manu.vandenbulcke@tincinvest.com 

 

Bezoek onze website voor meer informatie: www.tincinvest.com.  

Surf naar www.tincinvest.com/persberichten als u onze persberichten wilt ontvangen.   

http://www.tincinvest.com/
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DISCLAIMER  

 

De informatie opgenomen in deze mededeling heeft enkel tot doel achtergrondinformatie te verstrekken 

en pretendeert niet volledig of compleet te zijn. 

 

Deze aankondiging is geen en maakt geen deel uit van een aanbieding of uitnodiging tot uitgifte of verkoop 

van effecten of een uitnodiging van een aanbieding om aandelen aan te kopen en elke aankoop van, of een 

aanvraag voor, aandelen in de Vennootschap die worden verkocht in verband met de aanbieding mag enkel 

plaatsvinden op basis van de informatie beschikbaar in het prospectus dat te gepasten tijde zal 

gepubliceerd worden in verband met de aanbieding en aanvullingen daarop. Het prospectus zal bepaalde 

gedetailleerde informatie bevatten over de Vennootschap en haar activiteiten, management, de risico’s die 

een investering in de Vennootschap inhoudt, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens. 

 

Deze gegevens mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks worden verspreid in of naar de Verenigde 

Staten.  Deze gegevens vormen geen en maken geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot 

aankoop van effecten in de Verenigde Staten. De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet 

geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, (de “Securities Act”), en zij 

mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van 

de registratievereisten onder de Securities Act. Er zal geen openbare aanbieding van de effecten zijn in de 

Verenigde Staten. 

 

Deze aankondiging is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese 

Economische Ruimte (“EER”), andere dan België, die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 

2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor 

zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER) en enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat 

van de EER (de “Prospectusrichtlijn”) (“Gekwalificeerde Beleggers”). Bovendien wordt deze aankondiging in 

het Verenigd Koninkrijk (de “UK”) enkel verspreid onder en gericht aan Gekwalificeerde Beleggers (i) die 

professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19(5) van de 

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het “Order”) en 

Gekwalificeerde Beleggers die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (ii) aan wie het op een 

andere rechtmatige manier kan worden gecommuniceerd (waarbij naar al deze personen gezamenlijk 

wordt verwezen als “Relevante Personen”). Beleggingsactiviteiten waarop deze mededeling betrekking 

heeft, zijn enkel beschikbaar voor en kunnen enkel worden uitgeoefend door Relevante Personen. Personen 

die geen Relevante Personen zijn, mogen niet op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er 

gevolg aan geven. 

 

Deze mededeling en de hierin vervatte informatie, is niet bestemd voor publicatie, verspreiding of uitgave 

in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. 

 

De inhoud van deze aankondiging omvat verklaringen die “toekomstgerichte verklaringen” zijn of als 

zodanig beschouwd kunnen worden. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend door het 

gebruik van toekomstgerichte begrippen, zoals de woorden “meent”, “raamt”, “anticipeert”, “verwacht”, 

http://www.tincinvest.com/
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“neemt voor”, “kan”, “zal”, “is van plan”, “blijven”, “doorlopend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, 

“doel”, “zoeken” of “dienen” en zij omvatten verklaringen die de Vennootschap opstelt in verband met de 

beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente 

risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen 

geen waarborg inzake toekomstige resultaten inhouden. De werkelijke resultaten van de Vennootschap 

kunnen wezenlijk verschillen van de voorspelde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen. De 

Vennootschap aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiek aan te passen of te 

herzien, tenzij indien zij daar wettelijk toe verplicht is. 

 

De datum waarop de notering op Euronext Brussel van kracht wordt, kan worden beïnvloed door factoren 

zoals de marktomstandigheden. Er kan geen waarborg worden gegeven dat deze notering zal plaatsvinden 

en u mag uw financiële beslissingen niet baseren op de voornemens van de Vennootschap in verband met 

de notering in dit stadium. Investeringen waar deze aankondiging betrekking op heeft, kunnen de belegger 

blootstellen aan een aanzienlijk risico van verlies van het volledige geïnvesteerde bedrag. Deze mededeling 

vormt geen aanbeveling in verband met de aanbieding. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als 

stijgen. Potentiële beleggers dienen een professioneel adviseur te raadplegen inzake de geschiktheid van de 

aanbieding voor de betrokkene. 
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