
 OPENING, Miko koffie en bezoek aan standen

RECEPTIE AANGEBODEN DOOR VFB en GENTSE GRUUT

VERWELKOMING
Door Sven STERCKX
Voorzitter VFB

AANDELENSELECTIES VAN BELEGGINGSBLADEN
Mister Market Magazine – Inside Beleggen –  

Kroffinvest – Test-Aankoop invest –  
BeursTips – Smart Capital

TOP-3 VAN BANKEN EN BEURSHUIZEN
KBC Group (dhr. Tom SIMONTS), Leleux Associated Brokers (dhr. Dirk PEETERS), BNP Paribas Fortis (dhr. 
Patrick  CASSELMAN), Nagelmackers (dhr. Rik DHOEST), Dierickx Leys Private Bank (dhr. Werner WUYTS)

— — —  
TOP-3 Excelco (dhr. HERMANS)

TREKKING PRIJSWINNAAR ZILVERMUNTSTUK 
THE HOUSE / SILVERFUND

Jan VAN CUTSEM

ENGIE
Loïc DEGRAS, Responsable des Relations Actionnaires Individuels et Salariés

BEFIMMO
Laurent CARLIER, CFO

Analist: Gert DE MESURE,  
analist VFB

09.00 – 09.10

08.30 – 09.00

 10.20 – 11.05

 12.10 – 13.00

 14.10 – 14.45

 15.25 – 16.00
 15.20 – 15.25

Pauze en bezoek aan standen 
Presentaties Mithra Women’s Health & Biocartis (in biotechpaviljoen)

Lunch en bezoek aan standen 
Presentaties Bone Therapeutics, Oxurion & argenx (in biotechpaviljoen)

Pauze en bezoek aan standen 
Presentatie ASIT biotech  (in biotechpaviljoen)

Pauze en bezoek aan standen
 VERLOTING SUCCESSIESCAN LEMON CONSULT

17.05 – 18.15

13.00 – 13.35

12.05 – 12.10

11.05 – 12.05

09.45 – 10.20

16.00 – 17.00

14.45 – 15.20

ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018 ICC  GENTZATERDAG 29 SEPTEMBER 2018Z ICCI GENT
DAG VAN DE TIPS

X-FAB
Door Rudi DE WINTER CEO

Analist: Rik Dhoest, Head of Equity 
 Research Nagelmackers

 09.10 – 09.45

ANIMALCARE
Chris CARDON, CEO  
Analist: Gert DE MESURE, analist VFB

 13.35 – 14.10

AUDITORIUM

Biotech: 
wat zit er nog in de pijplijn?
Dr Jan DE KERPEL, Managing Director Life 
 Sciences & Healthcare, Kempen Corporate Finance

Stel uw vraag aan Jan De Kerpel.
Mail: redactie@vfb.be
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