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John Cockerill richt Industrya op, een investeringsfonds van 42 
miljoen euro met een incubator en accelerator voor start-ups en 
scale-ups ten dienste van industriële transformatie 
 

John Cockerill lanceert vandaag Industrya, een investeringsfonds met een incubator en een 
accelerator, in samenwerking met de FPIM, de SRIW & W.IN.G, Noshaq en LRM. Industrya 
wordt gekapitaliseerd voor 42 miljoen euro, waarvan 22 miljoen wordt bijgedragen door John 
Cockerill en 20 miljoen door de andere partners (elk 5 miljoen euro). Het doel: investeren in 
gedurfde, innovatieve start-ups en scale-ups die vorm willen geven aan de industrie en de wereld 
van morgen. 

 

Naast zijn unieke aandeelhoudersstructuur, die een wereldwijde private industriële speler 

samenbrengt met toonaangevende Belgische publieke investeerders en erkende experts op het 
gebied van Venture Capital en Venturing, onderscheidt Industrya zich door zijn positionering: het 
is namelijk een van de enige investeringsfondsen in Europa die naast investeringen en participaties 
in start-ups en scale-ups ook hands-on-ondersteuningsprogramma's op maat aanbiedt. Via zijn 
oprichters biedt Industrya deze start-ups en scale-ups toegang tot een nationaal en internationaal 
netwerk van expertise en geavanceerde technologieën, en tot industriële markten en ecosystemen. 
Zo krijgen ze de kans industriële en financiële klanten en partners te ontmoeten en 
samenwerkingen op te zetten. Op een zeer pragmatische manier biedt Industrya de start-ups en 
scale-ups die het begeleidt ook huisvesting en coworkingplekken aan bij de incubatoren of 
acceleratoren van z'n partners, in Luik, Genk, Brussel of Parijs.  
 
Industrya ondersteunt en investeert in B2B- of B2B2C-start-ups en -scale-ups met een sterk 
groeipotentieel op nationale en internationale markten, die actief zijn in de sectoren van de 
energietransitie, Industrie 4.0, smart manufacturing en nieuwe materialen of die strategische 
oplossingen bieden voor de ontwikkeling van Industrie 4.0, zowel op Belgisch als op Europees 
niveau.  
 

Industrya is vanaf vandaag operationeel. Start-ups en scale-ups die van zijn diensten willen 

gebruikmaken, kunnen zich kenbaar maken op de website: www.industrya.com. 
 
Jean-Luc Maurange, CEO van John Cockerill: "Met Industrya vult John Cockerill zijn 
innovatiecapaciteit aan: aan de ene kant breidt Industrya ons interne Innovation Lab uit, 
waardoor onze medewerkers hun ondernemersambities ook buiten de perimeter van John 
Cockerill kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant positioneert Industrya John Cockerill binnen 
Corporate Venture en ondersteunt het start-ups die, net als John Cockerill, antwoorden willen 
bieden op de behoeften van onze tijd. " 
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De Belgische Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), opgericht op 1 november 2006, is de 
federale overheidsholding van België ter bevordering van duurzame economische welvaart en maatschappelijk 
welzijn op lange termijn.  
Met de Belgische overheid als enige aandeelhouder, treedt de FPIM op als betrouwbare partner om Belgische 
bedrijven te helpen een referentie te worden in hun sector door slimme kapitaaloplossingen aan te bieden. 
Daarnaast waarborgt de FPIM de stabiliteit van de Belgische economie op lange termijn door bij te dragen aan de 
verankering van strategische activa, zowel in veelbelovende start-ups als in gevestigde bedrijven.  
De FPIM heeft ongeveer 14 miljard aan activa onder beheer voor de federale overheid. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
De Groep S.R.I.W. (Société Régionale d'Investissement de Wallonie) is een centrale speler binnen de Waalse 

economie die zowel in België als in het buitenland financiële diensten aanbiedt aan bedrijven die actief zijn 

in industriële projecten of diensten die een toegevoegde waarde genereren. Reeds 30 jaar bevordert de 

Groep de economische ontwikkeling in Wallonië en levert ze een concrete en effectieve bijdrage aan de 

modernisering, de groei en de herstructurering van bedrijven in ons industrieel weefsel. 

 

 

 
 

Perscontacten 

Algemene en economische pers: caroline.crevecoeur@johncockerill.com +32 475 30 20 09 

John Cockerill, katalysator van kansen 

De John Cockerill Group wordt sinds 1817 gedreven door de ondernemingszin en de 
dorst naar innovatie van haar stichter. De Groep ontwikkelt grootschalige 
technologische oplossingen om aan de behoeften van deze tijd tegemoet te komen: de 
natuurlijke hulpbronnen beschermen, bijdragen aan een groenere mobiliteit, duurzaam 
produceren, onveiligheid bestrijden en de toegang tot hernieuwbare energie 
vergemakkelijken. 

Het aanbod van de Groep aan bedrijven, overheden en gemeenschappen bestaat uit 
diensten en bijbehorende apparatuur voor de sectoren energie, defensie, industrie, 
milieu, vervoer en infrastructuur. 

Met meer dan 6000 medewerkers realiseerde John Cockerill in 2019 een omzet van 
1,26 miljard euro in 22 landen op 5 continenten. 

www.johncockerill.com • 
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LRM is een investeringsmaatschappij die de economische groei in Limburg ontwikkelt en stimuleert. LRM 
zorgt voor een solide basis, waardoor bedrijven en projecten die in Limburg banen creëren, kunnen 
groeien. De financiële middelen en economische expertise van de investeringsmaatschappij vormen, 
samen met de belangrijkste troeven van Limburg, een unieke voedingsbodem. Voor meer informatie: 
https://www.lrm.be  

 

 

 

 

NOSHAQ NV 

Noshaq is een investeringsfonds en projectontwikkelaar met een portefeuille van 464 bedrijven en 600 miljoen euro 

aan middelen. Noshaq is in de Luikse regio dé financiële partner bij uitstek voor de oprichting en ontwikkeling van 

kmo's. Noshaq heeft door de jaren heen een reeks financieringsinstrumenten ontwikkeld die aansluiten bij de 

behoeften en trends van de markt en haar strategie. Elke dienst die door Noshaq wordt aangeboden (kapitaal - lening - 

leasing), wordt altijd bepaald op basis van de vraag en de behoeften van de eigenaar-investeerder. Daarbij wordt 

steevast gestreefd naar het creëren van een hefboomeffect voor de ontwikkeling van het bedrijf. 

www.noshaq.be 

 

 

https://www.lrm.be/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.noshaq.be&d=DwMFAw&c=VpMWsafXqYQFHduN5cqCK83zqILzkVr1dLEKM6qMpdo&r=wKlP3wriDgLo1x-L7vBHTCN7i0wdkrz4W5Mkuy8sLUGCZ-UMT-5w9DeCIGi0C7zW&m=5oZs4aOg-jt8OGEv2wk6ZCB7UwfE_VKvs2oz36ACKNY&s=

