PERSBERICHT
Voor distributie vrijdag 28 mei 2021 – 14:00

Eerste closing van AKILES-fonds van meer dan 35m EUR
Brussel, 28 mei 2021 – De Belgische investeringsmaatschappij AKILES, die gespecialiseerd is
in groeikapitaal, kondigt vandaag de eerste closing van 35m EUR aan voor haar evergreen
fonds.
Na haar lancering als investeringsmaatschappij in september 2019 realiseerde AKILES tot nu
toe 7 investeringen. In het Late-Stage Venture segment investeerde AKILES in Calltic (telecom),
Look&Fin (crowdlending platform) en Loop (trendy oordopjes). De belangrijkste
groeikapitaalinvesteringen gingen naar Apimo (proptech), Top On Web (online web agency),
Methis Consulting ('niche' consulting) en Castelein Sealants (afdichtingen).
Bij elke investering wil AKILES succesvolle managers en ondernemers ondersteunen op hun
groeipad, in volledige alignering en met een langetermijnvisie. Ondanks de uitdagingen van
Covid-19 hebben de portefeuillebedrijven een sterke groei laten zien, over het algemeen beter
dan verwacht.
Om verdere groei te ondersteunen, heeft AKILES in februari 2021 haar evergreen
fondsstructuur opgezet onder beheer van de 4 partners Christophe Rousseaux, Thierry
François, Kurt Huyghe en Laurent Puissant Baeyens.
Vandaag heeft het fonds haar eerste closing van meer dan 35m EUR aan toezeggingen
gerealiseerd. In het vooruitzicht van de groeiende pijplijn van investeringsmogelijkheden
beoogt AKILES om een volgende closing van het fonds te organiseren op 50m EUR in de
tweede helft van 2021.
Naast Christophe Rousseaux als kerninvesteerder en voormalig CEO van Immoweb, heeft een
select aantal gereputeerde familiale investeerders en ondernemers geïnvesteerd in AKILES.
Hierdoor zal haar financieringsbasis en netwerk versterkt worden ten voordele van de huidige
en nieuwe portefeuillebedrijven.
"De groeikapitaalstrategie van AKILES heeft haar plaats op de KMO-markt verdiend met 7
aantrekkelijke investeringen met eerste veelbelovende resultaten. Ik ben de nieuwe
investeerders dankbaar dat ze AKILES steunen om haar investeringsstrategie verder te zetten.
Met deze eerste closing van 35m EUR, zijn we goed op weg om een omvang van 50m EUR te
bereiken naarmate investeringsopportuniteiten zich aandienen." verklaart Christophe
Rousseaux, oprichter en Managing Partner van AKILES.
AKILES werd voor de structurering van het fonds geadviseerd door de teams van ACE Law en
Tiberghien.

Over AKILES :
Christophe Rousseaux richtte AKILES op in 2019. AKILES is een “evergreen” investeringsfonds
dat ondersteund wordt door ervaren investeringsmanagers. Met zijn ervaring als oprichter en
CEO van Immoweb, wil hij via AKILES andere succesvolle managers en ondernemers op lange
termijn steunen om hun bedrijf te laten groeien. AKILES concentreert haar investeringen op
groeikapitaal en richt zich op bedrijven met sterk groeipotentieel en een sterke concurrentiële
positie.
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Meer informatie beschikbaar op https://www.akiles.be

