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VIVES, NOSHAQ EN QBIC VERKOPEN HUN
PARTICIPATIE IN SMARTNODES AAN DE GROEP LACROIX,
EUROPESE LEIDER IN « SMART CITIES »
 VIVES, NOSHAQ, QBIC, GESVAL EN DE ANDERE AANDEELHOUDERS VAN SMARTNODES KONDIGEN HUN
VERKOOP AAN VAN SMARTNODES, DE UNIVERSITAIRE START-UP VAN ULIÈGE-UCLOUVAIN.
 DOOR DEEL UIT TE MAKEN VAN DE GROEP LACROIX, ACTIEF OP HET GEBIED VAN SMART CITY EN SMART
MOBILITY, VERSNELT DE WAALSE SPIN-OFF SMARTNODES HAAR ONTWIKKELING.
 VIVES EN NOSHAQ WAREN DEINITIËLE INVESTEERDERS VAN SMARTNODES BIJ OPRICHTING IN 2014 EN WERDEN
VERVOEGD DOOR QBIC IN 2016. DEZE TRANSACTIE GENEREERT VOOR DE AANDEELHOUDERS EEN RETURN ON
INVESTMENT DIE HUN LANGETERMIJNDOELSTELLING VOOR RENDEMENT OVERTREFT.

Luik-Louvain-la-Neuve, 29 augustus 2019 - Smartnodes is een baanbrekend bedrijf gespecialiseerd in
oplossingen voor openbare verlichting. Smartnodes creëert een lichtbundel die perfect afgestemd is
in grootte en intensiteit rond de gebruiker (voetganger, fiets, auto). Het beheer van deze lichtbundel
is dynamisch, gedecentraliseerd en blijft enkel lokaal (rond de gebruiker).
Smartnodes kreeg tal van internationale prijzen vanuit de start-up en Smart Cities communities
toegekend, waarmee het zijn voortrekkersrol in duurzame stadsontwikkeling onderstreepte : steden
besparen op hun energieverbruik in verband met openbare verlichting, met behoud van de
verkeersveiligheid, en de levenskwaliteit van burgers. Beschikbaar in de openbare ruimte, wordt het
openbare verlichtingsnetwerk, uitgerust met nieuwe sensoren, het fundament van "Smart City" infrastructuren en -netwerken, waaraan Smartnodes werkte.
De oprichting van de start-up dateert van oktober 2014, en was het resultaat van een
ontwikkelingsproject geïnitieerd door de publieke sector (SPI) en uitgevoerd door de universiteiten
van ULiège en UCLouvain van 2011 tot 2014.
Haar financiering werd destijds in een recordtijd afgerond: dankzij hun expertise in de oprichting van
innovatieve bedrijven boden VIVES en NOSHAQ,samen met de incubator voor techno-ondernemers
(WSL), ondersteuning aan het oprichtende team. Het startkapitaal van ongeveer één miljoen euro liet
toe om een ervaren CEO, Jean Beka, aan te trekken, naast de uitvinders van technologie, professor
Jacques Destiné en drie onderzoekers. Smartnodes startte haar activiteiten met een groot project
(Village Expo van de stad Waver) en verscheidene testlocaties in België. De start-up kon ook rekenen
op onderzoekssteun van het Waalse Gewest (DGO6).
In 2016 versnelden de bestaande investeerders, samen met QBIC, de internationale ontwikkeling door
een kapitaalsinjectie van ongeveer 2 miljoen euro.
Een nieuwe fase van groei door export dient zich nu aan voor Smartnodes dankzij de integratie in de
industriële en Europese groep LACROIX Group, die tevens beslist heeft om het team van een 15-tal
werknemers in Luik te houden, en aldus haar lokale verankering te verzekeren.
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Philippe Durieux, CEO van VIVES : « Na 5 jaar hebben de investeerders VIVES, NOSHAQ en QBIC, met
de steun van GESVAL, WSL en SPI, beslist om Smartnodes, een parel van interuniversitair onderzoek
naar een volgende stap in ontwikkeling te brengen . De integratie binneneen industriële speler zoals
LACROIX Group is duidelijk geïnspireerd om de commerciële ontwikkeling van Smartnodes te
versnellen in een sector waar kritische omvang essentieel is. De culturele fit tussen de twee bedrijven
en de complementaire vaardigheden zijn een garantie voor succes voor een snelle inzet van de
producten van Smartnodes. Deze transactie illustreert ons vermogen om innovatieve startups te
creëren en rendement te genereren voor onze aandeelhouders. »
Jean Beka, CEO van Smartnodes : « We zijn enthousiast over deze overname. Onze vaardigheden
werden onmiddellijk door het managementteam van de LACROIX Group erkend : vanuit Luik worden
we het competentiecentrum in verband met de Smart City en de commerciële basis van NoordEuropa. Bovendien profiteren we onmiddellijk van de uitstekende reputatie van deze groep bij steden
en dorpen, wat ons commerciële aanbod versterkt. »
Vincent Bedouin, CEO van LACROIX Group : « De overnamevan Smartnodes, een voortzetting van de
overname van Sogexi door LACROIX Group in 2016, versterkt ons Europese leiderschap op het gebied
van slim beheer van openbare verlichting en ondersteunt onze ambitie op Smart Cities. We werden
verleid door het team en we hebben de mogelijkheid om startups te integreren zonder hun
enthousiasme, dynamiek en creativiteit te veranderen. Smartnodes behoudt zijn lokale wortels in een
Europese groep die afhankelijk is van Smart Cities en Smart Mobility. »
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OVER SMARTNODES
Smartnodes is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en marketing van communicatiemodules met sensoren
en gedistribueerde lokale intelligentie in verband met Smart City. Smartnodes distribueert zijn IOT-producten aan de
overheid en de particuliere sector. Het bedrijf is gevestigd in Luik (België).

www.smartnodes.be

OVER LACROIX GROUP
LACROIX Group is een internationale fabrikant van technologische apparatuur, wiens ambitie het is om zijn technische en
industriële uitmuntendheid ten dienste te stellen van een verbonden en verantwoordelijke wereld. Vermeld als een
familie-ETI, combineert LACROIX Group de flexibiliteit die het nodig heeft om te innoveren in een steeds veranderend
technologisch universum en de langetermijnvisie van investeren en bouwen aan de toekomst.
LACROIX Group biedt veilige en verbonden apparatuur voor het beheer van slimme weginfrastructuren (straatverlichting,
verkeersbeheer en -regulering, signalering en V2X) via LACROIX City en voor water en energie infrastructuurbeheer via
LACROIX Environment.
LACROIX Group ontwikkelt en produceert ook elektronische apparatuur voor haar klanten in de automotive,
woningautomatisering, luchtvaart, industrie en gezondheidszorg via LACROIX Electronics.
Verre van de geweldige futuristische schema's uit de echte wereld, werkt LACROIX Group samen met haar klanten en haar
partners om de link te leggen tussen de wereld van vandaag en de wereld van morgen. Door te helpen de industrie van de
toekomst op te bouwen en te profiteren van de innovatiekansen die het omringen, brengt LACROIX Group de uitrusting
van een slimmere wereld.
LACROIX Group, met hoofdkantoor in Saint-Herblain, is aanwezig in Frankrijk, Duitsland, Polen, Tunesië, Spanje, Italië en
Singapore. Het genereert een omzet van 468 miljoen €. Het wordt geleid door Vincent Bedouin, 70% in handen van
familiekapitaal en 30% genoteerd in Euronext compartiment C.

www.LACROIX-group.com

OVER VIVES-LOUVAIN TECHNOLOGY FUND
VIVES Louvain Technology Fund is een multisectoraal technologie-investeringsfonds dat investeert in de spin-offs van de
Katholieke Universiteit van Louvain (UCLouvain) en in start-ups in België en de buurlanden. VIVES II wordt gefinancierd
door een tiental toonaangevende Belgische en Europese investeerders zoals het Europees Investeringsfonds (EIF), SFPIFPIM, BNP Paribas Fortis Private Equity België, BPI Frankrijk, ING België, Sofina, AXA, Belfius, IRD, Nivelinvest, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en SOPARTEC. Het doel van het fonds is om te investeren in de ontwikkeling van startups, van
technologievalidatie tot commerciële volwassenheid. De fondsen (VIVES I - € 15 miljoen en VIVES II - € 43 miljoen) worden
beheerd door SOPARTEC, het technologieoverdrachtbedrijf van UCLouvain. BELANGRIJKSTE DEELNEMINGEN:
KEEMOTION, ITEOS THERAPEUTICS, PROMETHERA BIOSCIENCES, NOVADIP BIOSCIENCES, SMARTNODES, GETSMILY,
TESSARES, AXINESIS, BOTALYS, UPSTREEM etc.

www.vivesfund.com

OVER NOSHAQ
NOSHAQ is de toonaangevende financiële partner voor de oprichting en ontwikkeling van kmo's in de regio Luik. Door de
jaren heen heeft NOSHAQ een reeks online financieringsinstrumenten ontwikkeld met de behoeften en trends van de
markt en haar strategie. Elk door Noshaq aangeboden dienstenaanbod (kapitaalleninglease) wordt altijd bepaald op basis
van de vraag en behoeften van de eigenaar-investeerder. Het nagestreefde doel is altijd een hefboomeffect te hebben op
de ontwikkeling van het bedrijf.

www.noshaq.be

OVER QBIC FEEDER FUND
QBIC is een interuniversitair durfkapitaalfonds dat investeert in startende spin-offs aan de universiteiten van Gent, Brussel
en Antwerpen en de bijbehorende hogescholen en academische ziekenhuizen. QBIC Het fonds werd opgericht in mei 2012
met een kapitaal van 40,7 € euro en heeft geïnvesteerd in 18 bedrijven. Het QBIC ARKIV-fonds is een gezamenlijk initiatief
van het ARKimedes II-fonds.

www.qbic.be
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OVER GESVAL
Gesval S.A. is het bedrijf voor technologieoverdracht en onderzoeksresultaten voor ULiège en CHU Luik. Gesval beheert
intellectueel eigendom, verleent exploitatierechten op innovatieve resultaten en is betrokken bij het opzetten van spinoff bedrijven.

www.gesval.be
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