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NIEUW - Hoe Fréderic de Mévius zijn eigen (kleine)
Verlinvest uitbouwt
Date : 17 november 2020

Tot 2017 stond de nu 62-jarige Fréderic de Mévius aan het hoofd van de
miljardenholding Verlinvest. In die holding herinvesteerden de families de Mévius
en de Spoelberch de miljoenen dividenden die ze jaarlijks incasseren van de
biergigant AB Inbev. Verlinvest is nu goed voor een vermogen van 1,7 miljard
euro. De Mévius was met een participatie van slechts 10 % duidelijk de kleinste
partner in de venture. Nu blijkt dat Fréderic de Mévius al enkele jaren zijn eigen
kleine Verlinvest aan het uitbouwen is. Hij investeerde tot op vandaag 27 miljoen
euro in de Luxemburgse durfkapitalist DLF Venture waar ook zijn zoon FrançoisXavier en hun neef Thomas actief is. De Mévius startte DLF op in 2016.
Dat de familie de Mévius gewoon is van discreet in de schaduw te werken, blijkt
ook uit dit verhaal van DLF Venture. Enkele dagen terug werd bekend dat DLF
Venture aandeelhouder was geworden van de Kortrijkse producent van
organische dierenvoeding 4 Healthy Pets. Maar in werkelijkheid dateert die
participatie al van eind 2018. DLF controleert nu 27 % van het bedrijf dat onder de
merknaam Edgard & Cooper verse honden en kattenvoeding produceert die aan
huis wordt geleverd. De Tijd schrijft nu dat DLF een kleine participatie heeft
genomen in Gimber, een Brabantse producent van alcoholvrije gemberdrankjes.
Die laatste participatie sluit duidelijk aan bij de kennis die de Mévius opdeed bij
onder meer Verlinvest. Die investeerde fors in een aantal
drankenproducenten. DLF zelf is ook voor 21 % aandeelhouder van het Britse
Wield Wines, een producent van koolzuurhoudende fruitwijnen. Fréderic de
Mévius stond aan het hoofd van Verlinvest tot eind 2017, het moment waarop de
familie de Spoelberch zijn participatie van 10 % overkocht.
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