DE TIJD WOENSDAG 4 NOVEMBER 2020

5

Vooraan

Hummingbird haalt in
recordtijd 175 miljoen op

IKEA
wint bij
uitgespaarde
reisbudgetten
De Zweedse meubelgigant
IKEA heeft een uitstekende
zomer achter de rug. Nogal
wat consumenten gaven het
budget dat ze normaal aan
een reis
besteden uit aan meubilair.

De durfkapitalist Barend Van
den Brande heeft in minder dan
twee weken 175 miljoen euro opgehaald via twee nieuwe Hummingbird-fondsen. Onder meer
Louis Jonckheere en Pieterjan
Bouten, de oprichters van Showpad, investeren mee.

WIM DE PRETER

Inter Ikea Group, de eigenaar en
franchisegever van het blauw-gele meubelmerk, boekte in de
twaalf maanden tot eind augustus 2 miljard euro winst voor belastingen, 13 procent meer dan
vorig jaar. In het laatste boekjaar
beliep de jaarlijkse winstgroei
5 procent.
De coronacrisis heeft IKEA dus,
enigszins verrassend, de wind in
de zeilen gegeven. Tijdens het
voorjaar was er nauwelijks omzet,
omdat driekwart van de IKEAwinkels dicht moesten blijven.
Maar die achterstand werd grotendeels goedgemaakt in de zomermaanden juni tot augustus.
Ook in september en oktober was
de omzet nog stevig en hoger dan
vorig jaar, zegt financieel directeur Martin van Dam.

MICHAEL SEPHIHA

Na de megadeal van deze zomer
- Hummingbird verkocht met een
torenhoog rendement zijn participatie in het Turkse gamebedrijf Peak
Games - richt Van den Brande twee
nieuwe fondsen op: Hummingbird
Ventures IV en het Hummingbird
Opportunity Fund II. Met het eerste
blijft de durfkapitalist focussen op
het verschaffen van zaaikapitaal, met
investeringen van 400.000 euro tot
2,5 miljoen euro per dossier. ‘Met het
tweede Opportunity-fonds willen we
genoeg munitie aan boord hebben
om tot 20 miljoen euro extra te investeren in een bedrijf waarin we
heel erg geloven, als een opstap naar
een overname of een beursgang’,
stelt Van den Brande. Hij onderstreept dat het Opportunity-fonds
geen beheercommissies vraagt zolang het kapitaal niet aan het werk
is gezet.
Meer dan 200 investeerders legden geld op tafel voor de twee fondsen, onder wie iets minder dan de
helft uit Nederland en de rest uit
Vlaanderen komt. Het gaat voor het
overgrote deel (90%) om bestaande
aandeelhouders. ‘Ik denk dat we een
nieuw record gevestigd hebben wat
het inzamelen van geld betreft. We
mikten aanvankelijk op 150 miljoen
euro, maar na tien dagen hadden we
al toezeggingen voor 180 miljoen.
Maar we moesten wat selectief zijn’,
laat Van den Brande weten.
Hij laat in het midden wie opnieuw van de partij is. Van de personen die tot nu in de Hummingbirdfondsen stapten, zaten onder meer
de oprichters van de site voor hotelboekingen Booking.com, Raymond
Spanjar en Floris Ros van Tonningen
(de oprichters van de sociaalnetwerksite Hyves en de beleggerssite
IEX.nl), Wouter Vandenhaute en
Erik Watté (de oprichters van Woestijnvis), maar ook ex-topmanagers
van Unilin en leden van de familie
Vangheluwe (Winsol).
Er stapten ook enkele nieuwe investeerders in. De bekendste zijn
allicht Louis Jonckheere en Pieterjan
Bouten, de oprichters van het softwarebedrijf Showpad. Dat is sinds
2013 een participatie van Hummingbird. Ook Mehmet Ecevit (de oprichter van het door Hummingbird verkochte Gram Games) en Oghuzan
Atay (de CEO van het biotechbedrijf
Billion To One) zetten hun schouders
mee onder de twee nieuwe fondsen.
Die hebben hun eerste investeringen al achter de rug. Hummingbird

IKEA heeft zich de
afgelopen maanden
voorbereid op de
tweede coronagolf
door zijn voorraden
aan te vullen.

Barend Van den Brande heeft in tien jaar zes Hummingbird-fondsen opgericht. © JONAS LAMPENS

Ik denk dat we een
record gevestigd
hebben met het
inzamelen van geld.
In tien dagen hadden
we al toezeggingen
voor 180 miljoen euro.
Maar we moesten
wat selectief zijn
BAREND VAN DEN BRANDE
OPRICHTER HUMMINGBIRD

Ventures IV stapte in Kernal Biologics, een biotechbedrijf dat gespecialiseerd is in de messenger RNA-technologie (mRNA), een soort genetische code die (kanker)cellen instructies geeft om stoffen aan te maken.
Het Opportunity Fund II pompte
geld in Pristyn Care, een Indiaas bedrijf dat met een virtueel ziekenhuismodel de klassieke gezondheidszorg
radicaal wil veranderen.
Hummingbird deed via zijn derde
fonds sinds begin dit jaar al vier investeringen, allemaal in India. Het
stapte - samen met Sofina-bondgenoot Sequoia - in het videoplatform InVideo en de fintechstartup
FPL Technologies, maar ook in de
digitale bank Jupiter en in de start-up
Khatabook, die kleine bedrijven technologie aanbiedt om financiële
transacties digitaal af te wikkelen.
Eerder dit jaar cashte Hummingbird een kwart miljard dollar naar
aanleiding van de overname van
Peak Games door de gamereus Zynga. Hummingbird was met 15 procent de grootste investeerder van
Peak Games en cashte ruim het vijftigvoudige van de 4,8 miljoen dollar
die het in de Turkse start-up investeerde. Zynga kocht in 2018 ook al
Gram Games, een ander Turks gamebedrijf waar Hummingbird in zat.
Het durffonds verdiende 75 keer zijn
investering terug.
Barend Van den Brande is al twee

decennia actief in durfkapitaal. In
2000 stampte hij Big Bang Ventures
uit de grond en in 2010 zag het eerste
Hummingbird-fonds het levenslicht.
Dat kreeg al drie opvolgers (Hummingbird II en III en het Hummingbird Opportunity Fund). In totaal
haalden die zo’n 225 miljoen euro op.
De zoon van voormalig Vlaams
minister-president Luc Van den Brande lijkt een neus te hebben voor succesvolle start-ups. Hummingbird zit
niet enkel aan boord bij Showpad,
maar stapte in 2014 in Deliveroo.
Vorig jaar werd de maaltijdbezorger
bij de instap van de internetreus
Amazon officieus gewaardeerd op
3 tot 4 miljard dollar. De Vlaamse
durfkapitalist is sinds 2014 ook aandeelhouder van Kraken, een van de
grootste marktplaatsen voor digitale cryptomunten zoals de bitcoin.
Ook Kraken wordt gewaardeerd op
bijna 4 miljard dollar.
Ondanks de successen is Van den
Brande niet van plan de deur wijd
open te zetten voor nieuwe investeerders. ‘We kunnen probleemloos
1 miljard ophalen. Maar de vraag is
wat je daar dan mee doet’, zei hij in
juni in een interview met De Tijd.
‘Het zou de zaken eerder moeilijker
dan makkelijker maken.’ Van den
Brande verkiest een lean-and-meanaanpak die hem de vrijheid geeft
gefocust te zoeken naar topbedrijven.

PROFIEL
BAREND VAN
DEN BRANDE
> 49 jaar.
> Master in de economische
wetenschappen (KU Leuven).
> Financieel analist bij de
zakenbank SG Cowen in
Boston, met focus op internet- en netwerkbedrijven
(1996-1998).
> Medeoprichter Big Bang
Ventures (2000).
> Oprichter Hummingbird
Ventures (2010).
> Hummingbird lanceerde intussen de fondsen I, II, III en
IV en twee Hummingbird
Opportunity-fondsen

Verbod op uithuiszettingen
in Brussel

Jan Smets stapt op bij Brussels Airlines
Jan Smets, oud-gouverneur van
de Nationale Bank, verlaat de
raad van bestuur na Brussels
Airlines. Daardoor verstevigt
Lufthansa zijn grip op de Belgische dochtermaatschappij.
LUKAS VANACKER

Jan Smets, de vroegere gouverneur
van de Nationale Bank, stopt eind
november als covoorzitter en bestuurder van SN Airholding, de koepel boven Brussels Airlines. Dat
meldt de luchtvaartmaatschappij
dinsdag in een persbericht.
De doortocht van Smets bij Brussels Airlines was bijzonder kort. Het
bedrijf haalde de Gentenaar met
het indrukwekkende adresboekje
in juni 2019 binnen als bestuurder.
In april promoveerde Smets nog tot
covoorzitter van Brussels Airlines

ter vervanging van Etienne Davignon.
Smets’ afscheid komt er in de
nasleep van de deal die de federale
regering in juli met de Duitse eigenaar Lufthansa sloot over de redding van Brussels Airlines, dat zwaar
getroffen wordt door de coronacrisis. In ruil voor 290 miljoen euro
staatssteun kreeg de Belgische staat
toen het recht twee nieuwe bestuurders aan te duiden. De regering koos
voor twee buitenstaanders: Hans
Van Bylen, de vroegere CEO van de
Duitse multinational Henkel, en
Catherine Vandenborre, de financieel directeur van de netbeheerder
Elia.
In het akkoord legde eigenaar
Lufthansa vast dat het te allen tijde
de meerderheid in de raad van bestuur moest behouden. Als Smets
zijn zitje in de raad wou behouden,

Ik heb in mijn carrière
gezien dat een kleine,
krachtige raad van bestuur beter werkt dan
een te grote.
JAN SMETS
AFSCHEIDNEMEND
COVOORZITTER
BRUSSELS AIRLINES

moest het orgaan uitgebreid worden
van vijf naar zeven bestuurders (vier
Duitsers, de twee nieuwe Belgen en
Smets).
Smets benadrukt dat hij zelf besliste de raad van bestuur te verlaten.
‘Door de komst van twee nieuwe
Belgische bestuurders worden de
Belgische belangen meer dan behartigd’, zegt hij in een reactie. ‘Zij kunnen alle taken perfect vervullen. Als
ik gebleven was, was een uitbreiding
van de raad van bestuur noodzakelijk geweest. Dat wilde ik niet. Ik heb
in mijn carrière gezien dat een kleine, krachtige raad van bestuur beter
werkt dan een te grote.’
Door het vertrek van Smets verliest België het covoorzitterschap bij
Brussels Airlines. Voormalig CEO
Christina Foerster, een nauwe vertrouwelinge van Lufthansa-CEO Carsten Spohr, blijft over als enige voor-

Vooral kantoormeubelen, keukenspullen en opslagsystemen
werden vlotjes in de IKEA-karren
en -zakken geladen. Veel mensen
probeerden op die manier het
beste te maken van de extra tijd
die ze thuis moesten doorbrengen.
IKEA heeft zich de afgelopen
maanden voorbereid op de tweede coronagolf door zijn voorraden aan te vullen. Tijdens de
eerste golf werden verstoringen
in de aanvoerketen gevolgd door
een sterke vraag, waardoor sommige producten tijdelijk niet
verkrijgbaar waren. Eind augustus had IKEA 15 procent minder
voorraad dan vorig jaar.
Een op de tien meubelzaken
van IKEA heeft alweer de deuren
gesloten. Van Dam verwacht wel
dat de verkoop in de tweede lockdown hoger zal liggen dan in de
eerste, door het systeem van online bestellen en fysiek afhalen.
IKEA biedt die mogelijkheid ook
in ons land aan.

zitter van het Belgische luchtvaartbedrijf.
Met commercieel directeur Heike
Birlenbach en Jörg Beissel, hoofd
corporate controlling, vaardigt
Lufthansa nog twee experten af naar
Brussels Airlines. De Belgische kant
is alle luchtvaartexpertise in de raad
van bestuur kwijtgespeeld. Etienne
Davignon, die sinds de oprichting
van Brussels Airlines betrokken was
bij het bedrijf, stopte in september
als bestuurder. De graaf had het bij
Lufthansa verkorven na een ongelukkig interview over de dreigende
herstructurering.
Critici laken dat de Belgische belangen voortaan verdedigd worden
door twee nieuwelingen die niets
over vliegtuigen weten. Maar Smets
nuanceert dat. ‘Ik wist ook niets van
luchtvaart toen ik begon bij Brussels
Airlines.’

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dinsdag beslist tot 13
december een moratorium in te
stellen op uithuiszettingen op het
hele grondgebied van het gewest.
Alle gerechtelijke en administratieve beslissingen waarbij een
uitzetting uit de woonplaats
wordt gelast, worden tot dan
automatisch opgeschort. De huur
blijft in die periode verschuldigd.
‘Door de winterperiode verspreidt het virus zich sterker en
vergroot het risico op besmetting,
in het bijzonder bij kwetsbare
mensen’, zegt de Brusselse staatssecretaris voor Huisvesting Nawal
Ben Hamou (PS). ‘Ons doel is de
mogelijke manieren van besmetting zo veel mogelijk te beperken
en de kwetsbaarste huurders te
beschermen door ze in hun woning te laten.’ Een uitzondering
geldt als de openbare veiligheid
in gevaar is.

