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PERSBERICHT 
 
 

ECONOPOLIS EN ALCOPA LANCEREN PRIVATE EQUITY FONDS  
GERICHT OP FAMILIALE ONDERNEMINGEN EN ‘HIDDEN CHAMPIONS’ 

 
 

 
Antwerpen, 24 augustus 2020 

 
 
Econopolis en Alcopa kondigen vandaag een exclusieve samenwerking aan met de lancering 
van een gezamenlijk private equity fonds: ‘ACE Family Fund’ (ACE staat voor “Albert – 
Constance – Econopolis”.   --- Albert Moorkens en zijn echtgenote Constance zijn de historische 
oprichters van de Alcopa groep. En ACE staat uiteraard ook voor het engelse “ace”, met name 
een ‘uitblinker’. De synergieën tussen beide organisaties zal zich vertalen in duurzame 
investeringen, ondernemerschap, samenbrengen van families en het uitwisselen van elkaars 
kennis en netwerk. 
 
 
De huidige Covid-19-crisis heeft verstrekkende gevolgen voor mens, maatschappij en het 
bedrijfsleven. De omvang en snelheid ervan herinnerden ons aan het belang van een gedegen 
langetermijnvisie, zorg voor onze naasten en een verstandig financieel beleid. In deze geest 
combineren Econopolis en Alcopa, een familiale investeringsholding, hun krachten en expertise om 
een nieuw investeringsfonds, ACE Family Fund, te creëren. Het doel is om Belgische ondernemers 
en familiebedrijven op lange termijn te ondersteunen door te investeren in hun bedrijf en hun 
management. 
 
Het nieuwe fonds zal investeren in groeiende familiale bedrijven (in het bijzonder zogenaamde 
“Hidden Champions”) in de Benelux en daarbuiten. Er wordt via verschillende kapitaalrondes een 
kapitaal van 100 mio EUR beoogd die in een tiental bedrijven geïnvesteerd zal worden. Alcopa 
stelt haar ervaren investeringsteam ter beschikking en treedt eveneens op als cornerstone 
investeerder, Econopolis zal haar uitgebreid netwerk en financiële expertise inbrengen (zie figuur 
hieronder) en een deel van het fondskapitaal werven. 
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Het fonds zal aangeboden worden in de vorm van een private privak aan een beperkt aantal 
institutionelen, vermogende families en ondernemers. De closing van de eerste kapitaalronde 
staat gepland voor het einde van dit jaar. 
 

_____ 
 

Met dit fonds sturen we een positief signaal uit dat ook in deze onzekere tijden er 
investeerders klaar staan om goed-geleide familiale bedrijven, die het Alcopa en 
Econopolis DNA onderschrijven, te steunen. 

 
Damien Heymans, Managing Director Alcopa 

 
_____ 

 
Het adviseren van ondernemers en familiale bedrijven en het samenbrengen van 
ondernemers en investeerders is onze core business. We zijn blij dit te kunnen 
verwezenlijken in een nieuw, uniek fonds met een gelijkgestemde partij als Alcopa. 

  
Geert Noels, CEO Econopolis 

 
_____ 

 
 
 
Over Econopolis  
 
 
Econopolis is een financieel-economisch advieshuis en vermogensbeheerder gericht op de duurzame langetermijntrends 
uit de boeken ‘Econoshock (2008) en Gigantisme (2019), geschreven door oprichter Geert Noels. De firma werd in 2009 
opgericht op basis op basis van de ‘lessons learnt’ van de financiële crisis en biedt vandaag een brede waaier aan 
beleggingsdiensten en -oplossingen, gaande van single- en multi-asset producten, tot thematische en patrimoniale 
beleggingsfondsen. De groep telt 25 medewerkers verspreid over 3 locaties (Antwerpen, Genève en Singapore) en beheert 
meer dan 2 miljard EUR voor financiële instellingen (vooral Crelan Bank, maar ook Belfius en CPH), institutionelen, 
entrepreneurs, families en particulieren. 
 
 
Over Alcopa 
 
Alcopa is een Belgische familiaal-geleide investeringsmaatschappij. De groep werd in 1937 opgericht  door Albert en 
Constance Moorkens, aanvankelijk als distributeur van motorfietsen en auto's, maar is vandaag een gediversifieerde 
holding met een balanstotaal van 550 miljoen euro en verschillende participaties in een externe bedrijven doorheen Europa. 
De groep heeft een langetermijn investeringsstrategie en ondersteunt ondernemers en ondernemingen die dicht aanleunen 
bij haar historische bedrijfsactivtieiten. 
 
 
Contact: 

 
Fred Janssens (Econopolis) Laurent-Paul Van Steirtegem (Alcopa) 
T: +32 3 3 666 555  T: +32 3 450 03 11 
M: +32 497 36 30 15 M: +32 477 57 79 65 
E: Fred.janssens@econopolis.be E: laurent.vansteirtegem@alcopa.be 


