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 Deelname in het Kapitaal van Ion Beam Applications NV 
 
 
Louvain-La-Neuve, Belgium, 18 juni 2019 – Belfius Insurance, de verzekeringspoot van Belfius 
Bank & Verzekeringen, en zijn aandeelhouder, de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij (FPIM), zijn blij om vandaag aan te kondigen dat ze meer dan 3 % van 
het kapitaal van het bedrijf Ion Beam Applications nv (IBA) in handen hebben. 
 
Deze participatie past in de strategie van Belfius Bank & Verzekeringen om zich te profileren als 
bevoorrechte partner van Belgische ondernemingen en ze op langere termijn te ondersteunen. 
 
Frédéric Van der Schueren, CFO van Belfius Insurance: “Onze participatie in het kapitaal van 
IBA sluit perfect aan bij onze strategie om de Belgische economie te ondersteunen en te financieren, 
en onze doelstelling om een gediversifieerde portefeuille aan te houden. Belfius Verzekeringen is 
trots een van de Belgische technologiekampioenen te steunen die onder meer actief is in de strijd 
tegen kanker”. 
 
Olivier Legrain, CEO van IBA: “Voor is IBA is het erg waardevol om te kunnen rekenen op 
Belgische partners die onze waarden delen en ons op langere termijn ondersteunen. Zo kunnen we 
blijven innoveren om spitstechnologieën te ontwikkelen in de strijd tegen kanker en onze onbetwiste 
leiderspositie op onze markten te behouden. Dankzij onze jarenlange vertrouwensrelatie met Belfius 
kunnen we onze activiteiten verder blijven uitbouwen.” 
 

*** 
 
Over Belfius Insurance 
Belfius Insurance is een dochtermaatschappij van Belfius Bank en Verzekeringen, een 
geïntegreerde bankverzekeraar die stevig verankerd is op lokaal vlak. De groep oefent commerciële 
activiteiten uit in België in drie grote deelgebieden: retail en commercial banking, private banking en 
wealth management, financiële dienstverlening aan de publieke en sociale sector en aan corporate-
klanten (wholesale banking) en verzekeringen (producten Leven en Niet-Leven). 
 
Belfius Bank en Verzekeringen is volledig in handen van de Belgische staat via de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). 
 
 
Over de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) 
De FPIM staat in voor het centrale beheer van de participaties van de federale overheden, werkt 
samen met de autoriteiten aan specifieke projecten en voert zijn eigen investeringsbeleid in het 
belang van de Belgische economie. 
 
 
Over IBA 

IBA (Ion Beam Applications S.A.) is een wereldwijde onderneming voor medische technologie die 

zich richt op geïntegreerde en innovatieve oplossingen voor de diagnose en de behandeling van 
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kanker. Het bedrijf is de wereldwijde technologische leider op het gebied van protontherapie, de 

meest geavanceerde vorm van radiotherapie momenteel beschikbaar. IBA's 

protontherapieoplossingen zijn flexibel en aanpasbaar, zodat klanten kunnen kiezen uit universele 

protontherapiecentra op grote schaal en compacte éénkamersystemen. Daarnaast ontwikkelt IBA 

ook oplossingen voor stralingsdosimetrie en ontwikkelt het deeltjesversnellers voor de medische 

wereld en de industrie. De hoofdzetel is in België gevestigd en wereldwijd telt de onderneming circa 

1.400 medewerkers. IBA installeert systemen over de hele wereld, van Europa en de VS tot de 

opkomende markten.  

 

IBA staat genoteerd op de pan-Europese beurs EURONEXT (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg 

IBAB.BB). Meer informatie op www.iba-worldwide.com 

  
 
 
For further information, please contact: 
 
IBA 
Soumya Chandramouli 
Chief Financial Officer 
+32 10 475 890 
Investorrelations@iba-group.com 
 
Thomas Ralet 
Vice-President Corporate Communication 
+32 10 475 890 
communication@iba-group.com 
 

 

For media and investor enquiries: 

 

Consilium Strategic Communications 

Amber Fennell, Angela Gray, Lizzie Seeley 

+44 (0) 20 3709 5700 

IBA@consilium-comms.com 
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