Nederlanders
met Belgisch
vehikel op
overnamepad
Lening verschaft OIM kapitaal
Jeroen Molenaar
Amsterdam
Elf jaar nadat een beleggingsschandaal het toen piepjonge
Belgische beursfonds Algo Vision bijna de das om deed, gaat zijn
opvolger Opportunity Investment
Management (OIM) vers kapitaal ophalen. Daarmee wil het investeringsvehikel, in handen van
Nederlandse investeerders, op
overnamejacht.
Gisteren is Marius Ritskes, ceo
en grootaandeelhouder van OIM,
begonnen met een meerdaagg
se rondgang langs vermogensbeheerders in Nederland, België
en Luxemburg. Hij gaat de eerste
tranche van €20 mln plaatsen van
een lening, die OIM iets meer dan
€80 mln zal moeten opleveren.
‘In de huidige conjunctuur is
het niet meer mogelijk om een
bancaire financiering te krijgen
en moet je op zoek naar andere mogelijkheden om de groei te
waarborgen’, aldus Ritskes in een
interview.
Als aandeelhouder van het eerste uur, heeft de ceo een belang
van 19,2% in OIM. Andere grootaandeelhouders zijn de Heerlense vastgoedmagnaat Henk Stienstra, die 34,3% bezit van OIM. Leo
Westermeijer, van de bekende
Nederlandse
vastgoedfamilie,
heeft 15,6% van de aandelen.
Voorganger Algo Vision, een
Brits bedrijf dat zich met een trits
dochters in Duitsland en Zwitserland richtte op het versturen van
digitaal beeldmateriaal, werd tijdens de internethype in 1999 naar

Vers kapitaal
Comeback
Het Belgische beursfonds
OIM geeft een lening uit
van €80 mln. Met een
prospectus, goedgekeurd door
de Nederlandse en Belgische
beurstoezichthouders, wordt
de komende tijd de eerste €20
mln opgehaald. Daarmee lijkt
het voormalige Algo Vision,
ooit bijna ten onder gegaan
aan een beursschandaal, terug
van weggeweest.

startersbeurs Easdaq in Brussel
gebracht. Al voor de beursgang
ontspon zich een affaire, die niet
alleen Algo Vision meezoog, maar
ook een regiokantoor van ING in
Eindhoven. Bekende Brabantse ondernemers als Wim van der
Leegte en Leo van Gansewinkel,
die via ING stukken hadden gekocht, kregen uiteindelijk wel hun
inleg terug.
Na een reorganisatie en een herfinanciering, en met een nieuwe
beursnotering in Brussel, is er een
decennium later weinig meer over
van het oude Algo Vision. Behalve
dan andere investeerders die zich,
net als Ritskes, bij de beursgang in
1999 hadden ingekocht.
In 2007 nam Ritskes de touwtjes
in handen bij OIM. Jaren van verliezen hadden het eigen vermogen
weggeslagen, waardoor het bedrijf
zijn beursnotering was kwijtgeraakt. Ritskes verkocht bijna alle
tien dochterbedrijven van OIM en
verschafte de onderneming kapitaal in de vorm van leningen.
‘Het heeft wat voeten in de aarde gehad’, aldus Ritskes, die naar
eigen zeggen al meer dan €7 mln
in OIM heeft gestoken.
In september vorig jaar keerde
het fonds weer terug op de Brusselse beurs als OIM. Met een positief eigen vermogen, schuldenvrij
en drie winstjaren op zak. Ritskes
kreeg bij die beursgang zijn leningen uitgekeerd in aandelen. Die
zijn sinds hun terugkeer bijna verdriedubbeld en OIM heeft inmiddels een beurswaarde van ongeveer €27 mln.
Om verder te groeien en risico’s
te spreiden, wil Ritskes zijn netten
wijd uitgooien. En het liefst kijkt
hij voor overnames naar Duitsland, waar OIM onder meer eigenaar is van Fleischhauer, een technisch installatiebureau met zo’n
350 werknemers en klanten als
Volkswagen. Naast Fleischhauer
is OIM ook eigenaar van twee lege,
in Duitsland genoteerde, belegg
gingsvehikels.
Ondanks dat de eurocrisis de
banken en andere geldschieters
erg voorzichtig maakt, heeft Ritskes er alle vertrouwen in dat hij de
lening geplaatst krijgt.
‘Ik heb mijn eigen geld erin gestoken en nu bewijs ik dat het ook
echt wat wordt.’
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