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Positieve evoluties in de niet-genoteerde portefeuille van Quest for Growth 
 

Tijdens het eerste kwartaal van 2021 evolueerde de portefeuille van Quest for Growth verder positief. In de 
segmenten niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen hadden verschillende gebeurtenissen een 
positieve impact op de netto inventariswaarde van Quest for Growth..  
 
In februari werd Diagenode overgenomen door het Amerikaanse Hologic voor 130 miljoen euro. Samen met 
andere positieve evoluties in Capricorn Health-tech Fund, had dit een positieve impact op de resultaten van 
Quest for Growth van ruim 1 miljoen euro. Dit resultaat werd reeds opgenomen in de netto inventariswaarde 
van Quest for Growth van eind februari 2021, die werd gepubliceerd op 4 maart 2021. 
 
Andere positieve evoluties zorgden voor verdere aanpassingen van de waarderingen in de segmenten  
niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen in maart. Er werd ondermeer een bedrag van 
ongeveer 3 miljoen euro of 0,18 euro per aandeel toegevoegd aan de netto inventariswaarde van 31 maart 
2021 in de rubriek “Waardeaanpassingen niet-genoteerde ondernemingen en durfkapitaalfondsen”. Deze 
netto inventariswaarde zal gepubliceerd worden op donderdag 8 april 2021.  Verdere toelichting over deze 
evoluties zal gegeven worden zodra meer informatie beschikbaar is en publiek mag gemaakt worden. 
 
 
Over Quest for Growth 
QUEST FOR GROWTH is een privak, een Openbare Alternatieve Instelling voor Collectieve Belegging (AICB) met 
vast kapitaal naar Belgisch recht, beheerd door Capricorn Partners NV. De gediversifieerde portefeuille van 
Quest for Growth bestaat grotendeels uit investeringen in groeiondernemingen genoteerd op Europese 
aandelenbeurzen, in Europese niet-genoteerde ondernemingen en in durfkapitaalfondsen. Quest for Growth 
richt zich op innovatieve bedrijven in gebieden zoals digitale technologieën (ICT), technologie voor de 
gezondheidssector (Health-tech) en schone technologie (Cleantech). Quest for Growth noteert sinds 23 
september 1998 op Euronext Brussel. Meer informatie op www.questforgrowth.com. 
 
 
Voor meer informatie: Yves Vaneerdewegh,  
   lid van het directiecomité van Capricorn Partners NV 
   tel +32 (0)16 28 41 00 
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