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TINC rondt haar investering in Réseau Eqso af 
 
 

Antwerpen, 19 februari 2018, embargo tot 17u45 CET 

 
TINC, de infrastructuurinvesteerder genoteerd op Euronext Brussel, kondigt de afronding aan van haar 

investering in Réseau Eqso na goedkeuring door de Belgische mededingingsautoriteit. 

 
Réseau Eqso is een groeiend netwerk van gespecialiseerde residenties die levenslange woonzorg verstrekken 

aan personen met bijzondere noden op 24 locaties in Wallonië, Brussel en Frankrijk. De residenties kunnen 

personen huisvesten met een breed spectrum aan mentale beperkingen. De bewoners verblijven in 

zorgeenheden gaande van éénpersoonsappartementen tot grotere wooneenheden, afhankelijk van hun 

autonomie. De ambitie is om de bewoners te integreren in de lokale gemeenschap, hen goede banden te laten 

onderhouden met familie en verwanten en een kwalitatieve zorg te verzekeren. 

 
TINC verwerft, samen met het niet-genoteerde investeringsfonds DG Infra Yield, een meerderheidsparticipatie 

in de portefeuille van residenties en een minderheidsparticipatie in de aanverwante zorgactiviteit van Réseau 

Eqso. Dit is voor TINC een investering van circa € 34 miljoen, en omvat financiering voor de verdere 

ontwikkeling van het netwerk. Réseau Eqso heeft op lange-termijn een goed zicht op haar inkomsten omwille 

van het levenslang karakter van de verstrekte zorg en financiële bijdragen vanwege overheden. 

 
Met deze participatie in de zorgsector diversifieert TINC verder haar portefeuille. 

 
 
Contactpersoon: 

Manu Vandenbulcke, CEO TINC 

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

Bruno Laforce, Investor Relations TINC 

T +32 3 290 21 73 – bruno.laforce@tincinvest.com 

 

 

Over TINC 

 
TINC is een investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel, met een focus op het nemen van 
participaties in ondernemingen die infrastructuur verwezenlijken en uitbaten. TINC heeft een portefeuille van 
17 participaties in diverse infrastructuur in België, Nederland en Ierland. Deze portefeuille genereert 
kasstromen die over de lange termijn een duurzaam karakter hebben en de basis vormen van het 
dividendbeleid van TINC. 
 
Bezoek onze website voor meer informatie: www.tincinvest.com 
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