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Persbericht 
 

 

 

Ionics haalt 3,75 miljoen € op voor de commerciële ontwikkeling van haar 

ionimplantatietechnologie 

 
 

 

- Ionics haalt 3,75 M€ op  

- Doelstellingen : afronden van 2 strategische projecten en commerciële 

ontwikkeling van haar ionimplementatietechnologie  

- Een technologie die uniek is in de wereld die leidt tot meerdere industriële 

toepassingen  

- Het creëren van bijna 25 arbeidsplaatsen op lange termijn  

 

Herstal – Bergen – Brussel, 11/02/2021 
 

Ionics heeft een kapitaalronde afgesloten en heeft in totaal 3,75 M€ opgehaald. Naast de deelname 

van de historische aandeelhouders (Materia Nova onderzoekcentrum, SRIW en IMBC) voor een 

totaal van 1,75 M€ (schuldconversie), maakt Ionics in haar aandeelhouderschap plaats voor het 

private investeringsfonds INVEST FOR JOBS (IFJ) dat 2 M€ investeert. AGC Europe, een andere 

historische aandeelhouder, bevestigde zijn industriële steun voor de ontwikkeling van het bedrijf.  

 

Na bijna vijf jaar van ontwikkeling en industriële testen van de multi-gepatenteerde 

ionimplantatietechnologie, beschikt IONICS nu over een uniek apparatuurplatform, mede dankzij 

het WALIBEAM-project dat mede gefinancierd wordt door het Waalse Gewest. Het doel van de 

kapitaalronde is tweeledig: Ionics in staat stellen twee pre-industriële projecten af te ronden en 

vooral deze technologie zowel commercieel als internationaal in te zetten. 

 

De door Ionics ontwikkelde ionimplantatietechnologie is inderdaad uniek in de wereld. Het 

bestaat uit het wijzigen van de eigenschappen van de oppervlakken van materialen door het te 

bombarderen met ionen. De industriële mogelijkheden zijn zeer breed. Voorbeelden hiervan zijn 

krasbestendige en perfect anti-reflecterende smartphoneschermen, zelfs in de volle zon, 

tandheelkundige en orthopedische implantaten met verhoogde biocompatibiliteit, efficiëntere 

autokatalysatoren, ruitenwissers die, ondanks slijtage, geen geluid meer maken, enz. 

 

We onderlijnen ook de andere kernactiviteiten, namelijk galvanoplastie (met name de 

gouddeposito’s), die eveneens van deze technologische ontwikkeling zullen profiteren.  

 

Bijna 25 jobs zullen worden gecreëerd in de loop van de 5 volgende jaren.  

 



                                                                                       
                                   

Ionics – Persbericht – Februari 2021 2/3 

"De technologie van Ionics heeft ons verleid", vertelt Christophe Picard, verantwoordelijk voor 

het dossier bij IFJ. "En in het bijzonder de wijze van ontwikkeling, die het Materia Nova-
onderzoekscentrum heeft gecombineerd, de financiering van investeringen, maar ook en vooral 
een sterke industriële steun van AGC Europe tijdens de ontwikkelings- en testfase, een schakel dat 
te vaak ontbreekt in de ontwikkeling van nieuwe technologieën in ons land. En deze steun zal 
sterk blijven, wat een goed voorteken is voor Ionics, aangezien de industriële kansen en 
toepassingen van ionimplementatietechnologie talrijk en zeer concreet lijken. We kijken nu al uit 
naar de implementatie van dit potentieel... en de jobs die in België zullen volgen. Ionics heeft de 
kaarten in handen om een juweel in onze regio te worden. »    
 
"Ionimplantatie positioneert ons nu als technologisch leider in hightech 
oppervlaktebehandelingen. De komst van IFJ, evenals de sterke steun van onze historische 
aandeelhouders, bieden ons nu de financiële middelen die nodig zijn voor een snelle en multi-
sector commerciële inzet” vervolledigt Luc Langer, Gedelegeerd Bestuurder van IONICS. "We 
ontdekten in IFJ, naast een investeerder, een geïnteresseerde en betrokken partner, in het belang 
van het industriële project dat we uitvoeren. We zijn blij dat het bij onze aandeelhouders en 
bestuurders te kunnen rekenen.” 
 
Over Ionics 
 

IONICS NV, opgericht in 2014, ontwikkelt en verkoopt hightech oppervlakteverwerkingstechnologieën 

voor metalen, glas, polymeren en andere materialen.  Tot de klanten van IONICS behoren grote aannemers 

in de automobiel-, ruimtevaart-, luxe- en industriële sector. IONICS is een IATF 16949 gecertificeerde 

automobielleverancier. IONICS stelt 27 mensen tewerk in het Waalse Gewest en heeft een 

dochteronderneming in Frankrijk. 

Website: www.ionics-group.com 

Contact: info@ionics-group.com  

Contact CEO: Luc Langer, luc.langer@ionics-group.com , 0475/45.02.53 

 

 

Over Invest For Jobs (IFJ) 
 

INVEST FOR JOBS (IFJ) is een privaat investeringsfonds dat eind 2015 werd opgericht door de sociale 

partners van de metaal- en technologiesector, en beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. Het is het 

enige paritair samengesteld fonds in België met een duidelijk sociaal doel: “een redelijke financiële return 
met een hoge sociale meerwaarde”! IFJ richt zich tot Belgische bedrijven die niet beurs genoteerd zijn en 

waarvan de activiteit / project een positieve impact heeft op de tewerkstelling in België. De financiële steun 

is op lange termijn door een deelname in het kapitaal of een lening.  

 

Website: www.investforjobs.be 

Contact: Christophe Picard, Senior Investment Manager 

- Gsm: 0473/91.06.76 

- E-mail: christophe.picard@investforjobs.be  

 

 

Over Materia Nova 

 

Materia Nova is een UMONS Innovation Center, een onderzoekscentrum geaccrediteerd door het Waalse 

Gewest en technologische versneller van verantwoorde innovaties in materialen en processen. Zijn 

expertise op het gebied van oppervlaktecoatings en -behandelingen, polymeren en composieten en 

http://www.ionics-group.com/
mailto:info@ionics-group.com
mailto:luc.langer@ionics-group.com
http://www.investforjobs.be/
mailto:christophe.picard@investforjobs.be
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biotechnologie zijn vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling van nieuwe functionele prestaties van 

materialen, oplossingen voor de uitdagingen van energie- en milieutransitie, preventie en 

gezondheidsbescherming. Materia Nova brengt 250 wetenschappers, ingenieurs en technici samen, 

gevestigd in België en Duitsland. 

 

Website: www.materianova.be 

Contact: info@materianova.be ou communication@materianova.be  

 

Over SRIW 

 

De S.R.I.W. Groep draagt bij aan de ontwikkeling van de economie van onze regio door financieel bij te 

dragen aan de ontwikkelingsprojecten van Waalse bedrijven of bedrijven gevestigd in Wallonië. Het neemt 

deel aan hun groei, naast particuliere investeerders, door middel van leningen, maar ook deelnemingen in 

kapitaal. In 2020 heeft de S.R.I.W. Groep investeringen van in totaal 271,5 miljoen euro in verschillende 

sectoren vrijgegeven. Deze investeringen betreffen 114 ondernemingen, waarvan 24 ondernemingen waarin 

de S.R.I.W. Groep nog niet aanwezig was. In totaal bedragen onze financiële activa $2,6 miljard. 

 

 

Over IMBC 

 

De IMBC-groep ondersteunt al 30 jaar de groei en de vestiging van KMO’s in de regio Bergen, Borinage en 

het Centrum. Het is een lokale partner met een lange termijn samenwerkingsstrategie. Hoofdzakelijk 

geconcentreerd op de "hoge balans", stellen zijn veelvoudige financiële hulpmiddelen het in staat om aan elk 

type project van het bedrijf, voor cash- of investeringsbehoeften, in elke fase van zijn ontwikkeling te 

beantwoorden. Sinds de oprichting heeft IMBC ongeveer 2.000 financieringen gerealiseerd, goed voor 460 

miljoen euro in 970 bedrijven. De Groep heeft dus deelgenomen aan de uitvoering van investeringsprojecten 

ter waarde van meer dan 2,5 miljard euro. Haar actie, die gestaag groeit, is de afgelopen jaren sterk versneld. 

Alleen al in 2020 investeerde IMBC bijna 57 miljoen euro ten voordele van KMO’s. 

www.imbc.be 

 

 

Over AGC Europe 

 

AGC Glass Europe produceert, verwerkt en distribueert plat glas voor de bouw, de automobielsector en 

andere industriële sectoren (transport, zonne-energie en hightech), gevestigd in Louvain-la-Neuve (België). 

De wereldwijde AGC Group heeft 200 bedrijven in meer dan 30 landen, met meer dan 55.000 medewerkers, 

en richt zich op vier hoofdsegmenten: Glas, Elektronica, Chemie en Keramiek. AGC Glass Europe heeft 

meer dan 100 industriële locaties in Europa, van Spanje tot Rusland, 16.000 medewerkers, waaronder 300 

onderzoekers, technici en ingenieurs in ons Technovation Center in Gosselies (België). 

  

Website : https://www.agc-glass.eu/fr 

Contact : communications@eu.agc.com of lionel.ventelon@eu.agc.com 

 

 

*          * 
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