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Ondernemen

Buiten de stadionspots verankert 
Kevin De Bruyne (30) volop zijn for-
tuin voor na zijn carrière. De ster-
speler van Manchester City, een van 
de best betaalde voetballers ter 
 wereld, neemt een belang in Sports 
& Leisure Group uit Sint-Niklaas.

SLG is het Europese nummer 
één en een wereldspeler in de 
productie van kunstgras. De 
hybride grasmat - een mix van 
natuur- en kunstgras - in het 
stadion Santiago Bernabéu van 
Real Madrid was enkele jaren 
geleden van SLG-makelij. Ook de 
trainingsvelden van Milan en het 
kunstgrasveld van de eersteklasser 
Sint-Truiden liepen bij SLG van de 
band. Het bedrijf produceert niet 
alleen voor het voetbal, maar ook 
voor hockey, tennis, rugby, American 
football en golf wereldwijd.

De Bruyne komt in het kapitaal 
van SLG naast het investeringsfonds 
Sun European en het management. 
Die namen de groep vorig jaar over. 
De deal waardeerde SLG naar ver-
luidt op een kleine 300 miljoen euro. 
De kunstgrasmaker boekte vorig jaar 
een omzet van ongeveer 170 miljoen 
euro. De brutobedrijfswinst bedroeg 
ongeveer 30 miljoen. 

‘Ik zie grote kansen voor de kunst-
grasector, zeker in de sport, en ik ben 
blij dat ik zo’n succesvol en groeiend 
Belgisch bedrijf kan ondersteunen’, 
zegt De Bruyne aan De Tijd. De Bruy-
ne noch SLG-topman John Penninck 
wil een precies bedrag kwijt over de 
investering, alleen dat het om een 
‘beperkt minderheidsbelang’ gaat.

De instap van De Bruyne past in 
zijn visie en die van zijn entourage 
van de beste manier om te investe-
ren. Naast meer klassieke investerin-
gen gaat De Bruyne voor kleine be-
langen in bedrijven met voldoende 
omvang en potentieel, liefst van ei-
gen bodem, waar hij zelf voeling mee 
heeft. Dat plaatje klopt bij SLG. 

De Rode Duivel stapte vorig jaar 
ook in Therabody, een Amerikaans 
bedrijf dat massagetoestellen maakt 
voor een sneller herstel van pijnlijke 

Rode Duivel Kevin De Bruyne 
stapt in het kapitaal van de Bel-
gische wereldspeler in kunstgras 
Sports & Leisure Group (SLG). 
Dat maakt deel uit van een reeks 
investeringen met het oog op 
het leven na het voetbal.

Kevin De Bruyne investeert 
in Belgische kunstgrasreus SLG

DRIES BERVOET EN 
MICHAEL SEPHIHA

De sterspeler van Manchester City Kevin De Bruyne doet een reeks investeringen om na zijn carrière 
fi nancieel veilig te zijn. © AFP

SPORTS & 
LEISURE GROUP

Bij Sports & Leisure Group 
(SLG) rolt jaarlijks 15 miljoen 
vierkante meter kunstgras van 
de band. Het bedrijf werd eind 
2018 de Europese nummer 
één door de overname van 
de Italiaanse sectorgenoot 
Limonta. Sindsdien heeft het 
vier fabrieken: in Sint-Niklaas, 
het Italiaanse Bergamo, het 
Paraguayaanse Asunción en 
het Chinese Huizhou. 

De hoofdmerken zijn Domo 
Sports Grass, Fungrass, Nam-
grass, Limonta Sport en 
 Limonta Landscape. De merk-
naam Domo verwijst naar 
SLG’s verleden als kunst-
graspoot van het bedrijf van 
de familie van Beaulieu-telg 
Jan De Clerck. Die verkocht 
SLG in 2017 aan het Franse 
Chequers, dat het op zijn beurt 
vorig jaar verkocht aan het 
 investeringsfonds Sun en het 
management rond CEO John 
Penninck.

body en BALLN zouden ongeveer van 
dezelfde groo� eorde zijn. Geen enor-
me bedragen, maar toch voldoende 
signifi cant om De Bruynes investe-
ringsportefeuille voldoende te diver-
sifi ëren. Zijn entourage zou volop 
speuren naar nieuwe opportunitei-
ten die bij de voetballer passen en 
die hem zelf interesseren.

De contacten tussen De Bruyne en 
SLG zijn volgens onze informatie 
gelegd via Piet Van Waes van het 
 investeringsfonds Tilleghem. Dat 
heeft belangen in vastgoed, de 
 spaghe� iketen Bavet en de verdeler 
van woon- en keukenproducten Liv-
Wise. De Bruyne en zijn vader Herwig 
laten zich voor zakelijk advies bij-
staan door het advocatenkantoor 
Tiberghien-Atfi eld.

spieren. Naast De Bruyne investeer-
den Cristiano Ronaldo, tennisser 
Maria Sjarapova en een resem super-
sterren uit de Amerikaanse sport- en 
entertainmentwereld in het bedrijf. 
Het gaat onder meer om atleten uit 
het basket en American football, de 
fi lmster Kevin Hart en de rapper- 
zakenman Jay-Z. Dat laatste is niet 
toevallig. Jay-Z gaat ook schuil achter 
de Amerikaanse marketingreus Roc 
Nation, waar De Bruyne klant is en 
dat hem Therabody tipte.

Daarnaast is De Bruyne betrokken 
bij BALLN. Dat Australisch-Britse 
bedrij� e heeft technologie ontwik-
keld om jeugdvoetballers te helpen 
door ze te fi lmen en feedback te ge-
ven over hun zwakke punten.

De investeringen in SLG, Thera-

Met de verlenging van een leasecon-
tract voor een Airbus A319 en een 
vervroegde ingebruikname van een 
nieuwe A320 breidt Brussels Airlines 
zijn vloot voor het verwachte drukke 
zomerseizoen uit. 

De uitbreiding komt er na de 
loodzware Reboot Plus-sanering die 
aan het begin van de coronacrisis 
werd aangekondigd. Daardoor wer-
den naast 1.000 jobs ook 12 van de 
42 toestellen afgedankt. 

Met het afnemen van de omikron-
golf en de snel naderende invoering 
van de zomerdienstregeling eind 
maart maakt Brussels Airlines zich 
op om weer min of meer op het pre-
coronaniveau te vliegen. Volgens de 
luchtvaartmaatschappij zijn er 
75 procent meer boekingen van tour-
operators en zelfs 140 procent meer 
van particulieren tegenover de zo-
mer van het eerste coronajaar 2020.

Extra toestellen 
Brussels Airlines 
voor drukke 
zomer
Brussels Airlines maakt zich 
op voor een ouderwets drukke 
zomer. Touroperators en parti-
culieren boeken massaal hun 
vakantievluchten.

BAS KURSTJENS

Ik zie grote kansen 
voor de kunstgras-
sector, zeker in de 
sport, en ik ben blij 
dat ik zo’n succesvol 
Belgisch bedrijf 
kan ondersteunen.

KEVIN DE BRUYNE
VOETBALLER

De bedoeling van 
de eigenaars Immobel 
en Besix was de site 
te herontwikkelen 
tot appartementen.

Intix ontwikkelt technologie die ban-
ken moet helpen effi  ciënter fi nan-
ciëleberichtensystemen te doorzoe-
ken en die het gemakkelijker maakt 
data over transacties te analyseren. 
‘Beschouw ons als een soort Google 
voor banken’, zegt topman Marc 
Braet, die samen met zijn zakenpart-
ner Wouter Van Santvliet elf jaar 
geleden Intix oprich� e. 

‘Banken moeten met enorm veel 
data aan de slag, van transacties met 
particuliere en bedrijfsklanten tot 
gegevensuitwisseling met de centra-
le banken’, zegt Braet. ‘Daarvoor 
hebben ze een veelheid aan berich-
tensystemen ter beschikking. Met 
onze technologie maken wij die 
toegankelijker en kan fi nanciële rap-
portering effi  ciënter verlopen. Daar-
door kunnen medewerkers van ban-

Het Scandinavische miljarden-
fonds Summa Equity neemt de 
meerderheid in het Mechelse 
 Intix, dat met zijn software om 
fi nanciële transacties te screenen 
incontournabel is bij Europese 
grootbanken.

Dankzij Summa 
kunnen we in een jaar 
doen wat we voor 
de komende vijf jaar 
hadden gepland.

MARC BRAET
CEO INTIX

PIETER SUY

roep op de diensten van Intix, in het 
buitenland zijn grootbanken als 
Société Générale, Standard Chartered 
en het Scandinavische Nordea klant. 

Banken hebben interesse omdat 
je met de software van Intex meer-
dere toepassingen kan uitwerken, 
zegt Braet. ‘In de eerste jaren werden 
we vooral ingeschakeld om opera-
tioneel effi  ciënter te zijn. Nu worden 
we meer en meer gebruikt om de 
regelgeving te kunnen volgen. Als 

Scandinaven kopen 
Mechelse ‘Google voor banken’

Een vergelijking met vorig jaar wil 
Brussels Airlines niet geven: daarvoor 
is het wachten tot donderdag. Dan 
maakt de vliegmaatschappij in het 
kielzog van haar beursgenoteerde 
moeder Lufhansa de jaarcijfers be-
kend. Vaststaat wel dat Brussels Air-
lines een uitstekende zomer achter 
de rug heeft. Het boekte in het derde 
kwartaal zelfs een bescheiden winst.

Eerder deze maand zei de CEO van 
Brussels Airlines, Peter Gerber, in een 
gesprek met De Tijd al dat de maat-
schappij zich voorbereidt om ‘de 
activiteiten fors op te voeren’. Daar-
voor is het bedrijf op zoek naar 
288 nieuwe mensen. Eerder al nam 
Brussels Airlines een extra lange-
afstandstoestel van Airbus in gebruik 
om het aantal vluchten naar Afrika 
op te voeren. 

+140%
Tegenover de eerste corona-
zomer in 2020 ligt het aantal 
boekingen van particulieren 
140 procent hoger.

een toezichthouder transactiegege-
vens opvraagt van een klant die ver-
dacht is, moeten werknemers al die 
data vaak nog manueel opzoeken. 
Met onze toepassingen lukt dat met 
een druk op de knop.’

Dat de regelgeving wereldwijd 
almaar complexer wordt, biedt Intix 
groeikansen. Om daar nog meer op 
in te spelen haalt het bedrijf het 
Scandinavische miljardenfonds 
 Summa Equity aan boord. Dat neemt 
een meerderheidsbelang in Intix 
voor een niet nader genoemd be-
drag. Michel Akkermans, de fi ntech-
entrepreneur bekend van onder 
andere het betaalbedrijf Clear2Pay, 
stapt na vijf jaar uit als aandeelhou-
der. De oprichters Braet en Van Sant-
vliet blijven aan boord. 

‘Met de komst van Summa kun-
nen we in een jaar doen wat we voor 
de komende vijf jaar hadden ge-
pland’, zegt Braet. ‘We hebben zo’n 
40 werknemers. Over twaalf maan-
den zal dat allicht meer dan het dub-
bele zijn. We willen een wereldspeler 
worden in ons domein. Om die re-
denen openen we de komende 
maanden ook kantoren in de VS, 
Londen, Frankfurt en Singapore.’

ken ook vlot gedetailleerde zoek-
opdrachten uitvoeren. Banken ge-
bruiken onze technologie bijvoor-
beeld om hun klantendiensten te 
ondersteunen.’

Al is dat maar een van de toepas-
singen, benadrukt Braet. ‘De voorbije 
jaren hebben we ook meer ingezet 
op het tracken van fi nanciële trans-
acties. Elke financiële transactie 
doorloopt een ke� ing van verschil-
lende berichtensystemen.’ 

‘Meerdere bedrijven kunnen met 
hun technologie nagaan of zich in 
die keten operationele problemen 
kunnen voordoen - bijvoorbeeld een 
server die niet goed werkt. Maar die 
spelers kijken alleen naar de techno-
logische kant van de zaak, terwijl wij 
de data analyseren. Daardoor kun-
nen we niet alleen zien dat technisch 
iets foutloopt, maar merken we ook 
problemen op die ontstaan door een 
menselijke vergetelheid. We leveren 
de radartechnologie aan voor de 
mensen in de controletorens van de 
bank, zeg maar.’

De voorbije jaren kregen almaar 
meer banken interesse in de techno-
logie van het Mechelse bedrijf. In 
België doen KBC en Argenta een be-

Het Amerikaanse ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft interesse 
om de Sint-Michielswarande te 
 kopen, een voormalige ING-hoofd-
zetel in E� erbeek. 

Het kantoorgebouw Sint- 
Michielswarande, dat niet ver van de 
Europese wijk ligt, was tot 2018 
 eigendom van de Nederlandse bank 
ING. Toen besliste ING al zijn Belgisch 
personeel onder te brengen in zijn 
andere hoofdzetel aan de Mar-
nixlaan in Brussel. Alleen moest die 
site nog volledig gerenoveerd wor-
den, waardoor de Sint-Michiels-
warande nog enkele jaren gehuurd 
wordt. ING huisvest nog altijd het 
gros van zijn personeel op de locatie 
in E� erbeek, goed voor 100.000 m² 
bebouwde oppervlakte.

De eigenaars zijn de vastgoed-
ontwikkelaar Immobel en het bouw-
bedrijf Besix Red. Ze hebben elk 
50 procent van de aandelen van de 
overkoepelende vastgoedvennoot-
schap CSM Properties in handen. De 
bedoeling is de hele site te heront-
wikkelen tot appartementen. De 

Amerikaanse interesse 
in voormalige ING-site 
FRANK DEREYMAEKER

werken zouden in het eerste kwartaal 
van 2023 beginnen.

Met het Amerikaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken duikt voor 
de site onverwacht een kandi-
daat-koper op. De partijen voeren al 
verkennende gesprekken. De locatie 
kan geschikt zijn om de Amerikaan-
se ambassade in onder te brengen. 
Eerder toonden de Amerikanen ook 
al interesse voor het voormalige 
AXA-gebouw in Watermaal-Bosvoor-
de. De gemeente stak daar toen een 
stokje voor door het gebouw te be-
schermen als monument. FrD


