
GIMV Verwerft een belanG van 75 % in 
het Duitse Laser 2000. Het bedrijf, opge-
richt in 1986, is een vooraanstaande distri-
buteur van laser- en fotonica-oplossingen. 
Dat zijn toepassingen die gebruik maken 
van lichtstralen.

Laser 2000 heeft een heel uitgebreid as-
sortiment gaande van lasers en lichtbron-
nen voor materiaalbewerking, over metro-
logie en glasvezel, 3D-beeldverwerking, 
optische meetinstrumenten tot camera’s. 
Ze vinden hun toepassing in de meest di-
verse sectoren zoals automatisering en 
sensortechnologie, optische communica-
tie en netwerktechnologie, biotechnologie 
en geneeskunde, de automobielindustrie 
en lucht- en ruimtevaarttechnologie. De 
toegevoegde waarde van Laser 2000 be-
staat erin dat zij op vraag van hun klanten 
een product aanbevelen of een pakket sa-
menstellen op maat van de klant (assem-
blage van verschillende producten tot een 
geheel dat perfect beantwoordt aan de 
klantenbehoeften).

Het toeval wil dat we de voorbije maan-
den verschillende bedrijven actief in deze 
domeinen onder de loep namen. Geen 

twijfel: Laser 2000 is actief in een interes-
sante sector.

Een van die ondernemingen die we in 
de Beste Belegger van november 2017 be-
spraken (in de reeks het Franse alfabet) was 
het Franse Quantel. De koers noteerde toen 
6,30 euro, vandaag is dat meer dan 11 euro. 
Quantel produceert een heel breed gamma 
lasers voor industriële toepassingen (de-
fensie, lucht- en ruimtevaart), voor weten-
schappelijke en medische applicaties en 
voor biotechnologie. Daarnaast maken ze 
ook lasers op maat voor de klant. Innova-
tie is cruciaal voor dit bedrijf, zo besteedt 
het 10 % van de omzet aan onderzoek & 
ontwikkeling. De omzet nam elk jaar toe, 
maar de rendabiliteit bleef achter. Quantel 
(ondertussen kreeg het de naam Lumibird) 
realiseerde in 2017 een omzet van 85,1 mil-
joen euro en voor 2018 voorziet het meer 
dan 100 miljoen euro omzet. Een beurshuis 
stelt voor 2019 verdere groei voorop tot 
118 miljoen euro omzet. Even belangrijk 
of zelfs belangrijker is de gevoelige verbe-
tering van de rendabiliteit. De ebItDa van 
11,9 miljoen euro in 2017 wordt verwacht te 
stijgen tot 17,3 miljoen euro in 2018 en zelfs 

21,5 miljoen euro in 2019.
Een ander bedrijfje dat 

we begin 2017 analyseer-
den, was het Britse IQe. 
Het noteerde toen 38 Britse 
pence, vandaag is dat 120 
pence. IQe is een produ-
cent van semiconductoren, 
meer bepaald van samen-
gestelde semiconductoren. 
Deze zijn efficiënter om 
radiogolven en lichtsigna-
len te ontvangen en uit te 
zenden. Tevens laten ze 
hogere snelheden toe en 
verbruiken ze minder ener-
gie. De omzetsegmentatie 
is als volgt: draadloos, pho-

tonics en elektronica. ‘Photonics’ wordt 
in het Nederlands vertaald als fotonica 
of opto-electronica, de snelst groeiende 
hoogtechnologische sector, die de wissel-
werking tussen licht (fotonen) en elektro-
nen (elektronica) omvat. IQe is ook actief 
in infraroodsystemen met hoge resolutie, 
ideaal om toegepast te worden in de zelf-
rijdende auto.

Maar opgelet, niet elk bedrijf actief in 
fotonics of optische kabels is een succes-
verhaal. Al meer dan een jaar volgen we 
ook het Duitse Adva Optical Net. Het is ac-
tief in netwerktechnologie en moddert de 
laatste kwartalen wat aan.

Het moet duidelijk zijn dat deze nieu-
we acquisitie van GIMV actief is in een heel 
interessant technologisch domein dat heel 
snel aan belang wint. We zullen meer en 
meer technologische toepassingen krijgen 
die gebruik maken van lichtstralen. Hoe 
belangrijk dit momenteel is voor Gimv, 
kunnen we vandaag niet uitmaken. Er 
werd geen overnameprijs bekend gemaakt, 
evenmin werden er cijfers over Laser 2000 
qua omzet of rendabiliteit mede gedeeld.

Op de Vfb-website vindt u onder ‘ana-
listenrapporten’ een verslag over de resul-
taten over het boekjaar 2017/18.

Gert De Mesure
Redactie 22 mei 2018

Koers Gimv 49,85 euro
www.gimv.be

Gimv: Ziet het licht met aantrekkelijke nieuwe investering
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Begin mei verwierf Gimv 75 % van de aandelen in La-
ser 2000, Europees marktleider in het aanleveren van 
fotonische of opto-elektronische oplossingen.

Laser 2000 levert innovatieve laser- en fotoni-
ca-oplossingen voor materiaalbewerking over 
metrologie en glasvezel, 3D-beeldverwerking, 
optische meetinstrumenten en camera’s.
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