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Beluga heeft een nieuwe investering gedaan door in te gaan op een kapitaalverhoging in
BNLFOOD Investments Limited S.A.R.L. (“BNL”). Hierop tekenden naast Beluga ook ING
Private Equity en Marc Weissberg, CEO van BNL, in.
BNL is een vennootschap met hoofdzetel te Wiltz in het Groot-Hertogdom-Luxemburg, actief op
het vlak van onderzoek en ontwikkeling, productie, en commercialisering van verschillende
producten gerelateerd aan eieren onder merknamen als Belovo en Columbus.
BNL heeft verschillende productievestigingen, o.a. in Bastenaken en Waregem.
BNLFOOD verkoopt:
 eieren met evenwichtige cholesterol onder de merknaam "Columbus";
 fosfolipiden voor firma’s die melkpoeder produceren, als extract van het eigeel;
 proteïnes voor farmaceutische firma’s, als extract van het eiwit;
 wit poeder, als extract van het eiwit, of geel poeder, als extract van het eigeel, of de
mengeling van wit en geel poeder extract.
Deze investering behelst een groter risico dan de vorige investeringen van Beluga: met een
omzet van ongeveer 25 mio EUR, bereikte het geconsolideerde eigen vermogen van BNL voor
de kapitaalverhoging op 31/12/2008 ongeveer 2,5 mio EUR, na verwerking van het verlies van
het boekjaar 2008 van ongeveer 5,2 mio EUR.
BNL zal de middelen van de kapitaalverhoging gebruiken voor verdere expansie
in de veelbelovende markt voor fosfolipiden.
BNL verhoogt zijn kapitaal in twee stappen voor in totaal 2,97 mio EUR :
 In eerste instantie werd nu een kapitaalverhoging van 1,19 mio EUR afgerond. (het deel
van Beluga vertegenwoordigt 0,48 mio EUR)
 Een tweede stap van deze kapitaalronde met dezelfde partijen is afhankelijk van de
resultaten van de investeringen van de eerste ronde. Het bedrag voor deze tweede ronde
van de kapitaalverhoging is 1,78 mio EUR afgerond. (de investeringen voor Beluga
zullen nog stijgen met 0,72 mio EUR, dus tot een totaal van 1,2 mio EUR)
In deze situatie kan de totale participatie van Beluga in BNL 10,9% bedragen.
Meer informatie over de activiteiten en producten van BNL is te vinden op:
www.columbus-egg.be en www.belovo.com.
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