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PERSBERICHT
KeBeK verkoopt haar participatie in Lumière Publishing
KeBeK Arkiv heeft haar minderheidsparticipatie in Lumière Publishing verkocht aan Jan De Clercq en
Alexander Vandeputte, de meerderheidsaandeelhouders en oprichters van het bedrijf. Lumière Publishing,
met hoofdzetel te Gent, is een distributeur van voornamelijk Europese films (arthouse en crossover) en TV
series in de Benelux. In juli 2010 heeft KeBeK Arkiv in Lumière Publishing geïnvesteerd om de groei van
het bedrijf te ondersteunen. Sedert de investering van KeBeK Arkiv in 2010 is de omzet bijna verdubbeld
tot ongeveer € 12 miljoen en verdrievoudigde de operationele cash-flow.
KeBeK Arkiv is een investeringsfonds dat opgericht werd in het kader van de Arkimedes regeling van de
Vlaamse Regering en heeft als meerderheidsaandeelhouder KeBeK Private Equity (“KeBeK”). KeBeK is
een onafhankelijk Belgisch investeringsfonds dat participeert in solide, middelgrote bedrijven met een
identificeerbaar potentieel voor verdere waardecreatie. KeBeK ondersteunt actief het managementteam van
haar participaties bij de uitvoering van de gezamenlijk bepaalde ondernemingsstrategie. KeBeK neemt
meestal controleparticipaties, zonder evenwel een operationele rol te vervullen. De huidige portefeuille van
KeBeK bestaat uit 8 participaties (waaronder het belang in KeBeK Arkiv) die eind 2012 verworven werden
van KBC Private Equity. De financiële middelen van KeBeK worden onder meer verschaft door fondsen
beheerd door LGT Capital Partners en Five Arrows Managers (Rothschild), twee internationaal
vooraanstaande investeerders. Begin januari 2014 heeft KeBeK Arkiv ook haar participatie in Okapi
Sciences verkocht aan Aratana Therapeutics.
Gert Van Huffel, bestuurder van KeBeK Arkiv: “We zijn zeer tevreden met het traject dat we vanaf 2010
samen met het management van Lumière Publishing afgelegd hebben. Het bedrijf heeft zich in deze periode
zeer sterk ontwikkeld, en is de onbetwiste marktleider geworden in de markt van de populaire
Scandinavische crimi-series. Ik wens Jan De Clercq en Alexander Vandeputte alle succes bij het ingaan van
een volgende groeifase van Lumière.”
Voor meer informatie:
Lumière Publishing – www.lumiere.be
Contact: Jan De Clercq: jan@lumiere.be, +32 9 235 40 28
Alexander Vandeputte: alexander@lumiere.be, + 32 9 235 40 22

KeBeK Private Equity – www.kebek.be
Contact: Gert Van Huffel: gert.vanhuffel@kebek.be, +32 2 66 99 0 25
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