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KORAMIC BUILDING PRODUCTS WORDT KORAMIC INVESTMENT GROUP
KORAMIC BUILDING PRODUCTS, een industriële groep in bouwmaterialen, wordt omgevormd tot
KORAMIC INVESTMENT GROUP, een industriële en financiële holdingmaatschappij met een
ruim gespreid portfolio aan participaties in diverse sectoren.
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KORAMIC INVESTMENT GROUP heeft een rijke geschiedenis en kan bogen op meer dan
120 jaar industriële traditie. De groep kende in haar lang bestaan periodes van belangrijke groei,
maar ook moeilijke periodes. De groep kon zich permanent aanpassen en op basis van dynamiek
en doorzettingsvermogen nieuwe activiteiten ontplooien die haar een nieuwe impuls gaven.
Ook de recente strategiewijziging nl. de omvorming van een groep gespecialiseerd in de
productie van bouwmaterialen naar een financiële en industriële holdingmaatschappij is een
belangrijke mijlpaal in het bestaan van de KORAMIC groep. Om dit te onderlijnen werd de naam
van KORAMIC BUILDING PRODUCTS gewijzigd naar KORAMIC INVESTMENT GROUP.
Dit bewijst eens te meer het permanent aanpassingsvermogen van de KORAMIC groep aan
wisselende marktomstandigheden.

KORAMIC INVESTMENT GROUP, de nieuwe naam voor KORAMIC BUILDING PRODUCTS,
is een financiële en industriële holdingmaatschappij met zetel te Kortrijk (België).
Het is een privé - niet-beursgenoteerde - vennootschap die volledig onafhankelijk is.
KORAMIC INVESTMENT GROUP beheert op actieve wijze een ruim gediversifieerd portfolio
aan participaties in genoteerde of niet-genoteerde vennootschappen, actief in diverse domeinen.
De strategie is om op een permanente basis en vanuit een langetermijnperspectief recurrente
waardecreatie te genereren. Op basis van groei, ondernemerschap en rentabiliteit.
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KORAMIC INVESTMENT GROUP beschikt over een multidisciplinair managementteam en kan
enerzijds bogen op de jarenlange traditie in industrieel ondernemen en anderzijds op de jarenlange
ervaring van haar moedermaatschappij KOCERAM in het domein van private equity en vastgoed.
De groep beschikt over een sterke financiële structuur en het eigen vermogen bedroeg eind 2004
ca. EUR 250 miljoen, terwijl KORAMIC BUILDING PRODUCTS in 2004 een nettowinst van
EUR 88 miljoen realiseerde.
KORAMIC INVESTMENT GROUP wordt gecontroleerd door KOCERAM (KORAMIC HOLDING),
de vennootschap waardoor Christian DUMOLIN in 1980 de controle verwierf over de KORAMIC groep.
Hoewel niet-beursgenoteerd zal KORAMIC INVESTMENT GROUP de regels van corporate
governance blijven toepassen. De klare en duidelijke strategie en de financiële slagkracht van
KORAMIC INVESTMENT GROUP zal haar toelaten om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en verder
haar portfolio aan participaties uit te bouwen.
Teneinde haar strategie uit te werken ontwikkelt KORAMIC INVESTMENT GROUP haar activiteiten
via vier investeringsmaatschappijen, die 100% filiaal zijn en die elk in een specifiek domein
gespecialiseerd zijn: KORAMIC INDUSTRIES, KORAMIC REAL ESTATE, TRUSTCAPITAL en
KORAMIC FINANCE COMPANY.

HISTORIEK

1883: OPRICHTING

1883-1940: PERIODE VAN BLOEI

De oorsprong van KORAMIC INVESTMENT GROUP gaat terug tot 11 september 1883. Die dag
werd immers de naamloze vennootschap DAKPANNENFABRIEK POTTELBERG in Kortrijk opgericht.
POTTELBERG was de eerste industriële producent van keramische dakpannen in ons land en is
steeds de moedermaatschappij van de KORAMIC groep gebleven. In 1991 wijzigde ze haar naam
evenwel in KOCERAM (KORAMIC HOLDING).
Onder impuls van ERNEST DUMOLIN, een van de prominente industriëlen uit de Kortrijkse regio,
ontstond de belangrijkste groep voor de productie van dakpannen in België. Samen met haar
zustervennootschappen vormde DAKPANNENFABRIEK POTTELBERG een groep onder de naam
KORTRIJKS DAKPANNENKANTOOR - COMPTOIR TUILIER DE COURTRAI. Deze groep kende
een grote groei en stelde in de jaren twintig ca. 2.000 personen tewerk in het Kortrijkse.
De keramische dakpannen POTTELBERG-STERREBERG verwierven een grote bekendheid
en werden wereldwijd verkocht.

1945-1980: NAAMSWIJZIGING
EN HERORIËNTERING

Na de Tweede Wereldoorlog kende het KORTRIJKS DAKPANNENKANTOOR een belangrijke vertraging
van haar activiteiten. De productie van keramische dakpannen daalde van 100 miljoen stuks vóór 1940 tot
circa 20 miljoen dakpannen op het einde van de jaren '70 door de opkomst van concurrerende producten
aan de keramische dakpannen. In de jaren '60 startte het KORTRIJKS DAKPANNENKANTOOR, waarvan
de naam in 1968 gewijzigd werd in KORAMIC, met de productie van prefab betonelementen,
wat meteen ook de belangrijkste activiteit van de groep werd. Eind de jaren '70 realiseerde KORAMIC
met 1.200 medewerkers een omzet van zo'n 1,4 miljard BEF en had het bedrijf een eigen vermogen
van om en bij de 100 miljoen BEF.

1980: AANDEELHOUDERS- EN
MANAGEMENTWISSELZWARE CRISIS IN DE BOUW

In 1980 verwierf CHRISTIAN DUMOLIN, kleinzoon van de oprichter van de groep, de controle over
KOCERAM via een “leveraged buy-out”. Het nieuwe managementteam werd geconfronteerd met
de zware crisis in de Belgische bouwsector en zette een drastisch herstructureringsplan op, waarbij de
groep haar bestaande activiteiten in belangrijke mate terugschroefde. De productie van prefab elementen
werd volledig stopgezet en de groep zag zich herleid tot 2 dakpannenfabrieken in het Kortrijkse.
De tewerkstelling viel terug op 600 personen, terwijl de omzet halveerde tot 700 miljoen BEF.

1980-1994: INTERNATIONALE
GROEI EN DIVERSIFICATIE

De terugval van de conjunctuur vormde tegelijk een enorme challenge, maar creëerde ook belangrijke
mogelijkheden. Het managementteam werkte een strategisch plan uit, gebaseerd op interne groei
door permanente investeringen in bestaande of nieuwe productie-eenheden en door externe groei
via de overname van concurrerende bedrijven.
De groep ontwikkelde progressief haar activiteiten in het domein van de bakstenen onder de naam
TERCA, in associatie met de Belgische groep VAN BIERVLIET.
In 1985 vond de eerste investering in het buitenland plaats met de overname van de dakpannenfabriek
NARVIK in Nederland. De omzet liep rond die periode op tot 2,5 miljard BEF.
Parallel met de ontplooiing van de activiteiten in bouwmaterialen nam KOCERAM, de moedermaatschappij van KORAMIC, de eerste initiatieven voor een diversificatie buiten de sector van de
productie van bouwmaterialen.
INDAS (INDUSTRY ASSOCIATES NV) werd opgericht in 1985 door ALBERT TUYTENS en CHRISTIAN
DUMOLIN samen met een aantal andere Vlaamse industriëlen, en vormde een van de eerste Belgische
vennootschappen actief in het domein van “venture capital”.
In deze periode zette KOCERAM eveneens haar eerste stappen in de vastgoedsector.

1994-2002: SNELLE
INTERNATIONALISATIE
EN BEURSGANG

1994 betekende een mijlpaal in de geschiedenis van KORAMIC door het samenbrengen van
haar baksteenactiviteiten TERCA, met die van de grote Engelse groep REDLAND onder de naam
TERCA BRICK INDUSTRIES. TERCA BRICK INDUSTRIES werd op de Brusselse beurs gebracht
op 13 juni 1994.
In 1996 volgde een tweede mijlpaal met de uitkoop door KOCERAM van de participatie van
REDLAND in TERCA BRICK INDUSTRIES, waarna de KORAMIC groep al haar activiteiten in
bouwmaterialen onderbracht in het beursgenoteerde TERCA BRICK INDUSTRIES. De naam van het
beursgenoteerde TERCA BRICK INDUSTRIES wijzigde in KORAMIC BUILDING PRODUCTS en er
vond een belangrijke kapitaalsverhoging plaats.
Tegelijkertijd bracht KORAMIC haar baksteenactiviteiten (TERCA) onder bij de belangrijke
Oostenrijkse bouwmaterialengroep WIENERBERGER en verwierf KORAMIC BUILDING PRODUCTS,
samen met de Oostenrijkse bank CREDITANSTALT, de co-controle over WIENERBERGER.
De strategie van KORAMIC BUILDING PRODUCTS bestond erin om de participatie van
CREDITANSTALT na een periode van 10 jaar over te nemen en zodoende de controle te verwerven
over WIENERBERGER en al haar activiteiten in bouwmaterialen, onder andere de dakpannenactiviteiten KORAMIC ROOFING PRODUCTS, in te brengen in deze vennootschap.
In 1998 werden de private equity activiteiten van KOCERAM op de Brusselse Beurs genoteerd
onder de naam TRUSTCAPITAL PARTNERS.
In 2000 realiseerde KORAMIC een omzet van EUR 1,3 miljard en stelde de groep zo'n 9.800 personen
tewerk. Gedurende deze periode breidde KOCERAM haar activiteiten in vastgoed en in private equity
verder uit.

2003-2004:
STRATEGIEWIJZIGINGEN

Gedurende deze periode zag KORAMIC BUILDING PRODUCTS zich genoodzaakt om haar
strategie ingrijpend te herzien wegens een aantal onvoorziene externe factoren:
• BANK AUSTRIA uitte de wens om na de overname van CREDITANSTALT vervroegd haar
participatie in WIENERBERGER te verkopen;
• KORAMIC BUILDING PRODUCTS kon deze participatie niet overnemen als gevolg van een
wijziging in de Oostenrijkse overnamewetgeving. Deze voorzag in een verplicht openbaar bod ingeval
men overging van een co-controle naar een controle. Een openbaar bod dat in belangrijke mate
de financiële draagkracht overtrof van KORAMIC BUILDING PRODUCTS;
• Het gewijzigde beursklimaat maakte het nagenoeg onmogelijk om de verdere groei van
KORAMIC te financieren via de kapitaalmarkten;
• Door het gewijzigde Belgische bankklimaat kon de groei van de groep moeilijker verder
gefinancierd worden via een verhoging van de leverage.
Als gevolg van deze samenloop van omstandigheden besloot KORAMIC BUILDING PRODUCTS om
- 1. de omvang van haar activiteiten in bouwmaterialen aanzienlijk terug te brengen en
- 2. nieuwe activiteiten te ontplooien. Dit gebeurde o.a. door:
• De cessie van de dakpannenactiviteiten van KORAMIC (KORAMIC ROOFING PRODUCTS)
aan WIENERBERGER;
• De omvorming van WIENERBERGER in een totale free float company via de progressieve verkoop
van de participaties van BANK AUSTRIA en KORAMIC BUILDING PRODUCTS in deze vennootschap;
• De overname van TRUSTCAPITAL PARTNERS, gepaard met de delisting van deze vennootschap.
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2005: KORAMIC BUILDING
PRODUCTS WORDT
KORAMIC INVESTMENT GrOUP

In 2005 wordt de strategiewijziging van de KORAMIC groep voltooid door de omvorming van
KORAMIC BUILDING PRODUCTS, een industriële groep in bouwmaterialen, in KORAMIC
INVESTMENT GROUP, een industriële en financiële holdingmaatschappij. Een wijziging
die samengaat met de omvorming van KORAMIC BUILDING PRODUCTS in een private
vennootschap en een delisting van de Brusselse Beurs.

KORAMIC INDUSTRIES is een investeringsmaatschappij die vanuit een langetermijnperspectief participaties neemt in niet-beursgenoteerde vennootschappen.
KORAMIC INDUSTRIES kan daarbij bogen op de meer dan 120 jaar lange industriële
ervaring van de groep. Meestal gaat het om meerderheidsparticipaties maar soms ook
om co-controle of belangrijke minderheidsparticipaties.
De maatschappij laat zich niet in met het management van de vennootschappen
waarin ze investeert, waardoor deze volledig onafhankelijk kunnen opereren. Wel hecht
KORAMIC INDUSTRIES veel belang aan een actieve aanwezigheid in de Raden van Bestuur
van de vennootschappen waarin zij participeert, waarbij haar aandacht in de eerste plaats gaat
naar de strategie en het businessplan van deze vennootschappen. KORAMIC INDUSTRIES
heeft immers de ambitie om de vennootschappen optimaal te ondersteunen in hun groei.
KORAMIC INDUSTRIES haalt haar return door recurrente inkomsten uit dividenden
van de vennootschappen waarin zij participeert.
KORAMIC INDUSTRIES heeft momenteel participaties in meer dan twintig vennootschappen
die opereren in verschillende sectoren en waarvan de activiteiten verspreid zijn over diverse
Europese landen. Deze bedrijven zijn onder meer actief in de productie en distributie van
bouwmaterialen, non-ferro, metaalbewerking, diensten aan de media, services, voeding, …
KORAMIC INDUSTRIES wenst haar portfolio van participaties verder uit te bouwen,
zowel in de sectoren waarin zij al actief is, als in nieuwe sectoren.

KORAMIC REAL ESTATE NV is de immobiliëntak van KORAMIC INVESTMENT GROUP
en ontplooit haar activiteiten direct of indirect via een reeks filialen waarbij ze in sommige
gevallen opereert met partners.
KORAMIC REAL ESTATE en haar filialen kunnen bogen op de belangrijke ervaring van
KOCERAM in de vastgoedsector.
KORAMIC REAL ESTATE ontwikkelt haar activiteiten in twee domeinen:
• het uitbouwen van een vastgoedpatrimonium
• projectontwikkeling
De maatschappij bezit een vastgoedpatrimonium dat uit diverse gebouwen in binnen- en
buitenland bestaat, met een waarde van meer dan EUR 25 miljoen. KORAMIC REAL ESTATE
zal dit vastgoedpatrimonium permanent verder uitbreiden teneinde recurrente inkomsten
te genereren via de verhuur op lange termijn.
Naast het uitbouwen van haar vastgoedpatrimonium legt KORAMIC REAL ESTATE
zich eveneens toe op projectontwikkeling, zowel in België als in het buitenland.
Dit gebeurt hoofdzakelijk i.s.m. partners die actief zijn in dezelfde sector. Vanuit deze activiteit
wenst KORAMIC REAL ESTATE winst te genereren via de realisatie van meerwaarde
bij de verkoop van haar vastgoedprojecten.
KORAMIC REAL ESTATE beschikt eveneens over een ruim portfolio aan gronden, die in
de toekomst kunnen ontwikkeld worden, hoofdzakelijk als ambachtelijke of industriële zones.
Ook in deze sector profiteert KORAMIC REAL ESTATE van de lange ervaring van KOCERAM.

TRUSTCAPITAL is een investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in “private equity”,
nl. het nemen van minderheidsparticipaties via het ter beschikking stellen van risicodragend
kapitaal in snelgroeiende kleine of middelgrote ondernemingen. Zij participeert in vennootschappen uit zowel de klassieke sectoren als de technologiesector en zowel in start-ups
als in meer mature ondernemingen.
In tegenstelling tot KORAMIC INDUSTRIES, dat vanuit een langetermijnperspectief opereert,
vertrekt TRUSTCAPITAL vanuit een kortetermijnvisie. Zij haalt haar return uit de meerwaarde
die gerealiseerd wordt bij de verkoop van haar participaties.
TRUSTCAPITAL participeert momenteel rechtstreeks in een 15-tal vennootschappen,
die actief opgevolgd worden door een gespecialiseerd investeringsteam. In de meeste
participaties is TRUSTCAPITAL niet “hands-on”. In sommige gevallen zetelt ze
in de Raad van Bestuur.
Naast haar rechtstreekse participaties, investeert TRUSTCAPITAL ook via private equity
fondsen. Het gaat meer specifiek om fondsen die ofwel gespecialiseerd zijn in één bepaalde
sector, bijvoorbeeld technologie, ofwel over fondsen die actief zijn in het buitenland.
Via haar investeringen in deze fondsen participeert TRUSTCAPITAL in een 30-tal
andere vennootschappen.

KORAMIC FINANCE COMPANY NV is een investeringsmaatschappij die
een aandelenportefeuille uitbouwt in beursgenoteerde vennootschappen.
Zij werkt vanuit een kortetermijnperspectief en haalt haar return enerzijds uit
dividenden van de vennootschappen waarin zij participeert en anderzijds
uit de meerwaarde bij de verkoop van aandelen uit haar portefeuille.
In sommige gevallen worden de participaties genomen vanuit een middellangetermijnstrategie, ter ondersteuning van de referentie-aandeelhouders.
KORAMIC FINANCE COMPANY beheert eveneens de thesaurie van de
verschillende vennootschappen van de groep.
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