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Pearl Harbor

D
e Limburgse
Investeringsmaat-
schappij LRM
heeft een goed jaar
achter de rug. Met
59 miljoen euro in

63 Limburgse bedrijven en 
projecten bleef de investerings-
honger groot. Ook het aantal 
nieuwe kapitaalparticipaties 
was het hoogste in vier jaar. 
Toch sloot de maatschappij 
boekjaar 2019 af met een 
verlies van 8,8 miljoen euro. 
Vooral de redding van techno-
logiebedrijf Sparkcentral woog 
zwaar door. Deze tegenslag 
verhindert de LRM geenszins 
om te blijven shinen: met 398 
miljoen eigen vermogen en 
8.100 jobs in 263 bedrijven 
waarin ze participeert, blijft 
het groeipad onverstoorbaar.
In haar 26-jarig bestaan heeft 
de LRM altijd haar rol 
gespeeld, zeker in crisissen. Na 
de sluiting van de mijnen 
ondersteunde ze de herop-
bouw en transformatie van 
economisch Limburg. Bij de 
financiële crisis in 2008-2009 
strooide ze met achtergestelde 
leningen en interessante 
kapitaalsparticipaties om de 
industrie in Limburg te 
ondersteunen. Alro, VCST en 
Punch - de kip met de gouden 
eieren - Powertrain zijn daar 
succesvolle voorbeelden van. 
Bij de sluiting van Ford-Genk 
in 2014 reactiveerde ze dan 
weer haar KlimOp-leningen. 
In elke crisis was de LRM 
voor vele bedrijven de rots in 
de branding en voor menig 
startup en scaleup de ver-
trouwde, veilige haven.
Crisissen zorgen altijd voor 

verschuivingen in de investe-
ringsstrategie van LRM. Dat 
zal in deze zware coronastorm 
niet anders zijn. Alle helikop-
tergeld van de overheden ten 
spijt zal de volgende maanden 
duidelijk worden welke 
bedrijven overleven. De 
wachtrij van ondernemers die 
met open handje gaan aan-
kloppen op de vierde verdie-
ping van gebouw A op de 
Hasseltse Corda campus, 
wordt lang. In hun belang en 
dat van heel Limburg zal de 
LRM haar investeringsbereid-
heid verder opdrijven. Meer 
dan ooit zal ze opnieuw haar 
commerciële smoel tonen en 
zich richten tot intrinsiek 
gezonde bedrijven die tijdelijk 
corona-ziek zijn.
Gaat de LRM dit goed doen? 
Ongetwijfeld! De tonnen 
ervaring en innovatieve 
werkkracht die ze in huis 
hebben, laten geen andere 
keuze toe. Toch is alle hulp 
van buitenshuis welkom, en al 
zeker volgend jaar. Dan stopt 
‘peetvader’-voorzitter Hugo 
Leroi ermee en wordt de raad 
van bestuur vernieuwd. Voor 
sommige rabiate tegenstanders 
van de LRM - in politiek 
Brussel en de Vlaamse Ruit 
zijn er dat nogal wat - wordt 
dit een nieuwe kans om een 
verrassingsaanval in te zetten. 
We roepen politiek Limburg 
nu al op om zich te wapenen, 
zodat de LRM niet het Pearl 
Harbor van deze provincie 
wordt. Daarvoor is ze van te 
groot belang voor Limburg… 
en Vlaanderen.
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LRM staat klaar 
om Limburgse 
bedrijven bij 
te springen

De Limburgse in-
vesteringsmaat-
schappij LRM is 
klaar om de Lim-
burgse bedrijven 
ook in de huidige 
crisis bij te sprin-
gen. Dat zeggen 
voorzitter Hugo 
Leroi en CEO Tom 
Vanham bij de 
voorstelling van het 
jaarverslag 2019.

L
RM heeft zich bij de vo-
rige crisissen steevast als
een trouwe bondgenoot
van het Limburgse be-
drijfsleven getoond. Bij
de financiële crisis van

2008-2009 werden zo onder meer
de bedrijven Alro, VCST, Punch
Powertrain en Fremach met suc-
ces door de crisis gesleurd. De
Limburgse investeringsmaat-
schappij maakt zich op om dat
ook nu weer te doen. 
“Al is de context nu anders”, zegt
CEO Tom Vanham. “In 2008 za-
ten de banken in de problemen en
konden de bedrijven daar nog
nauwelijks terecht om financiële
middelen bij te tanken om de pro-
blemen te overbruggen. Nu is er
volop aanbod aan kredieten bij de
banken, en zijn er zelfs een aantal
private investeringsvehikels bij-
gekomen om de noden te lenigen.
We gaan dus goed positie moeten
kiezen.”

Extra mensen
“In elk geval hebben we een task-
force opgericht en hebben we ex-
tra mensen aangeworven om de
dossiers van Limburgse bedrijven
snel en efficiënt te kunnen door-
worstelen”, zegt voorzitter Hugo
Leroi. “We verwachten namelijk
dat na de zomer, als de steunmaat-
regelen van de overheden zijn uit-
gewerkt, vele familiale en andere
bedrijven in moeilijkheden op
onze deur komen kloppen. We
zullen onze rol als kapitaalver-
schaffer blijven spelen, ook voor
bedrijven uit de bouw en de hore-
ca (in het verleden legde LRM
niet de focus op bouw en horeca,
red). We zullen elk dossier op zijn
merites beoordelen. Eén grote
voorwaarde: de bedrijven in
moeilijkheden moeten intrinsiek
wel gezond zijn”, aldus Hugo Le-
roi.

Financiële instrumenten
“Onze portefeuille bestaat om

historische redenen voor 60 pro-
cent uit vastgoedprojecten, zoals
Ter Hills, B-Mine, Bioville en
Corda”, zegt Tom Vanham. “Die
rol zullen we ook blijven spelen,
net zoals onze inspanning om
kleine bedrijven in de incabutoren
goed te omringen en onze investe-
ringen in klimaatgerichte projec-
ten. Maar nu er zich opnieuw een
forse economische crisis aan-
dient, zullen we ons opnieuw
gaan richten op de financiële pro-
ducten voor Limburgse bedrijven
en ons commerciëler gaan opstel-
len. Dat hebben we in het verleden
ook telkens gedaan, denk maar
aan de sluiting van de mijnen, het
vertrek van Philips, de sluiting
van Ford Genk, de financiële cri-
sis en nu de coronacrisis. We zul-
len dat ook opnieuw doen samen
met andere Limburgse partners,
zoals de POM en de werkgevers-
organisaties, en onze inspannin-
gen kaderen in SALKTurbo.” 

KlimOpleningen
Zoals bekend heeft de Vlaamse
overheid eerder al het licht op
groen gezet voor 100 miljoen euro
aan extra middelen voor LRM.
De eerste schijf van 50 miljoen
wordt begin volgend jaar ver-
wacht en zal gebruikt worden
voor startups en scale-ups, én
voor de ondersteuning van matu-
re bedrijven in financiële nood.
“We gaan voorts van onze succes-
volle KlimOpleningen een blij-
vend product maken”, zegt Tom
Vanham. “Met die laagdrempeli-
ge leningen kunnen we groeibe-
drijven bijspringen. Onze voog-
dijminister Hilde Crevits
(CD&V) heeft daar haar goed-
keuring voor gegeven. Normali-
ter besteden wie ieder jaar zo’n 4
tot 5 miljoen euro aan KlimOple-
ningen.”

Jaarverslag
LRM heeft overigens een druk
2019 achter de rug. Er werden 63

“Het grootste risico voor een 
investeringsmaatschappij is om geen 

risico’s te nemen.”
Tom Vanham, 

CEO LRM
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nieuwe investeringsdossiers afge-
sloten, gaande van leningen, over
vastgoedprojecten, tot vervolgin-
vesteringen bij bedrijven. In 9
nieuwe bedrijven werd ook vers
kapitaal aangedragen, het hoog-
ste aantal in de voorbije vier jaar.
“In totaal ging er 58,9 miljoen
euro naar Limburgse bedrijven
en projecten”, aldus Tom Van-
ham. “Hiermee hebben we de
fundamenten gegoten voor de
toekomstige groei en verdere di-
versificatie van onze portefeuil-
le.”

Exits
LRM heeft ook een aantal parti-
cipaties met goed gevolg weten
verkopen. Zo werd het hightech-
bedrijf EpiGan overgenomen

CEO Tom 
Vanham en 
voorzitter Hugo 
Leroi: “We 
verwachten dat 
na de zomer, 
als de corona-
steunmaatrege-
len van de 
overheden zijn 
uitgewerkt, vele 
familiale en 
andere bedrij-
ven in moeilijk-
heden op onze 
deur komen 
kloppen.” 
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door het Franse beursgenoteerde
bedrijf Soitec en werd de pionier
in fietsleasing Team Cyclis ver-
kocht aan Belfius. Tecnologiepa-
rel MimeSys vond dan weer on-
derdak bij de Amerikaanse tech-
reus Magic Leap. “Het mooie is
dat elk van die bedrijven hun te-
werkstelling hier blijven behou-
den”, zegt Tom Vanham.
Maar er is ook een ommezijde
aan de medaille. Zo heeft LRM
flink moeten puinruimen bij
Sparkcentral, opgericht door
Davy Kestens. “Het historisch
engagement werd volledig afge-
schreven om hier op de Corda
Campus een frisse doorstart te
kunnen maken met de focus op
Europa”, legt Vanham uit. 
Ook in de healthcare-portefeuille

Dividenden
Ondanks het financiële verlies,
keert LRM vanuit de reserves
toch 5 miljoen euro aan dividen-
den uit aan de Vlaamse overheid,
die dat volgens de afspraken inte-
graal doorstort aan de stichting
Limburg Sterk Merk (LSM). Dat
geld wordt aangewend om ver-
schillende maatschappelijke pro-
jecten in Limburg te steunen of te
realiseren, zoals bijvoorbeeld het
Gallo-Romeins museum in Ton-
geren. Nochtans is LRM volgens
de lopende afspraken niet ver-
plicht om dividenden uit te keren
bij verlies. “Maar we wilden toch
de geest van de afspraken nako-
men en onze sociale rol blijven
spelen”, zegt voorzitter Hugo Le-
roi.

moesten er waardecorrecties
doorgevoerd worden, die bij Api-
tope en Complix redelijk fors wa-
ren.

Verlies
De afschrijvingen en waardever-
minderingen (-16 miljoen euro)
waren flink hoger dan de op-
brengsten uit de exits (+7,5 mil-
joen euro). Dat zorgde ervoor dat
LRM vorig jaar 8,8 miljoen euro
verlies in de boeken moest schrij-
ven. “Het grootste risico voor een
investeringsmaatschappij is om
geen risico’s te nemen”, zegt Tom
Vanham. “Af en toe is er ook een
tegenslag. Maar het financiële
rendement en de groei van het ei-
gen vermogen is gelukkig positief
op lange termijn.”

Dat blijkt alvast uit het jaarver-
slag 2019 van LRM. We zetten
de markantste cijfers en weetjes
even op een rij:

In totaal heeft LRM vorig
jaar voor 58,8 miljoen euro
geïnvesteerd in de Limburgse
economie. Een jaar eerder
was dat 66,6 miljoen euro.
 Het aantal bedrijven en pro-
jecten waarin werd geïnves-
teerd, kwam uit op 63. Het
jaar voordien waren er dat
73.
Vorig jaar leed LRM een
verlies van 8,8 miljoen euro,
tegenover een minieme
winst van 120.000 euro een
jaar eerder.
Het geconsolideerd eigen
vermogen, zeg maar de reser-
ves van de groep, bedraagt
nog 386,9 miljoen euro.
Daar kunnen ze dus nog
even mee voort.
 Ondanks het verlies, keert
LRM dit jaar vanuit die re-
serves toch weer 5 miljoen
euro uit aan dividenden, be-
stemd voor LSM. Sinds
1994 stroomde zo al 372 mil-
joen euro naar Limburgse
maatschappelijke projecten.
 Vorig jaar werden 18 nieuwe
KlimOpleningen toegekend
voor een totaalbedrag van
2,3 miljoen euro. Er waren
ook 7 nieuwe Plus-dossiers
voor 1,7 miljoen.
 De verschillende incubato-
ren van LRM tellen 306 be-
drijven en bedrijfjes, goed
voor 1.107 jobs.
De verschillende klimaat-
projecten van LRM waren
vorig jaar goed voor een to-
taal van 260 MW. (dc)

LRM in cijfers
Onrechtstreeks is LRM veruit 
de grootste werkgever van 
Limburg. De 263 bedrijven in 
de portefeuille van de Limburg-
se investeringsmaatschappij 
zijn samen goed voor 8.100 
jobs.
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Hugo Leroi gaat laatste jaar als voorzitter in

Hugo Leroi is begonnen aan zijn 
laatste jaar als voorzitter van 
LRM, tevens zijn laatste jaar bij 
LRM tout court. 

In mei volgend jaar loopt het
mandaat van de voorzitter van
LRM af, net zoals dat van andere
bestuurders. Hugo Leroi, die dit
jaar 70 wordt, zal dan 13 jaar
dienst gedaan hebben als de kapi-
tein van de Limburgse investe-
ringsmaatschappij. Hij is geen
kandidaat om zichzelf op te vol-
gen. “Het is goed geweest”, is het

enige dat hij daar over kwijt wil.
Hugo Leroi, oprichter van Car-
glass en nog steeds betrokken bij
het bedrijf Autoglass Clinic van
zijn dochter Charline, was ook
vóór 2008 al betrokken als be-
stuurder bij LRM. “Ik was er al
bij als bestuurder sinds 1993, van
bij de start van de LRM”, zegt hij.

Politiek
Dat betekent dat de post van
nieuwe voorzitter van LRM in de
politieke betonmolen terecht zal
komen. Dergelijke functies ko-
men immers steevast op het poli-
tieke schaakbord te liggen om af-
gewogen te worden met andere
vergelijkbare functies. Hugo Le-
roi werd altijd een CD&V-profiel
aangemeten, al haalt hij daar zelf
zijn schouders over op.

Als zijn mandaat 
in mei volgend 
jaar afloopt, zal 
Hugo Leroi 13 
jaar aan het roer 
gezeten hebben 
bij LRM. 
FOTO  GUY PUTTEMANS


