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LIOF belang: 20%

WijLimburg: Crossmediaal economisch nieuws
voor Limburg
LIOF is een van de founding fathers van WijLimburg, het crossmediale nieuwsmedium voor economisch
nieuws voor en uit Limburg. Dit initiatief van Gerrie Coerts, voorheen regiojournalist in Limburg van
het Financieele Dagblad, is innovatief voor de journalistieke sector door het koppelen van landelijk en
regionaal economisch nieuws en de distributie daarvan door middel van internet, nieuwsbrieven en
netwerkbijeenkomsten.
WijLimburg heeft een autonome redactie, die samenwerkt met de redacties van zowel het Financieele
Dagblad als L1 Radio en TV. Van het ministerie van Onderwijs kreeg WijLimburg als pilotproject een
subsidie voor innovatie in de journalistiek. De innovatieve kant van dit initiatief en het belang voor
economisch Limburg stimuleerden LIOF tot een belang in WijLimburg van 20%.

Meer informatie:

WijLimburg BV
www.wijlimburg.nl

Nieuws van participaties
Certificaat voor KISS Engineering
Kiss Engineering uit Echt ontving uit handen van minister Maria van der Hoeven van Economische
Zaken een certificaat inzake de Toewijzing Technopartner label in het kader van het besluit Borgstelling
MKB Kredieten. Door dit certificaat bevestigen het ministerie en ABN Amro bank aan KISS Engineering
het volgende: ’Als Nederland wil blijven meedraaien in de hoogwaardige kenniseconomie dan kunt u
daar een bijdrage aan leveren. U beschikt over lef, kennis en doorzettingsvermogen om uw ideeën uit te
voeren. De ABN Amro bank en het ministerie van Economische Zaken vinden het belangrijk dat goede
ideeën een kans krijgen en zijn bereid te investeren in uw lef, kennis en doorzettingsvermogen.’
KISS Engineering is een nieuw bedrijf dat gevormd werd door Gisbertz Techniek en Hydroform Beheer/
Hydroforming uit Echt. LIOF nam recent een belang van 30% in deze joint venture.

Nieuwe CEO bij PharmaCell
PharmaCell, gevestigd in het Biopartner Centrum in Maastricht, heeft per 1 november 2009 Alexander
Vos benoemd als CEO. Alexander Vos heeft 20 jaar managementervaring in de farmaceutische en
biotechindustrie. PharmaCell, een 17%-participatie van LIOF, is een biofarmaceutisch bedrijf, actief in het
kweken van menselijke cellen en weefsels en aanverwante diensten.
Alexander Vos maakte de overstap van PAION AG, waar hij sinds 2004 lid was van de raad van
bestuur in de functie Chief Operating Officer. Alexander Vos: ’Ik ben blij toe te treden tot het team van
PharmaCell op dit belangrijke punt in de tijd. De expertise van PharmaCell is steeds meer herkenbaar
op het gebied van celtherapie en tissue engineering en ik ben onder de indruk van de vooruitgang die
de onderneming tot nu toe heeft gemaakt. Ik ben verheugd te starten met het PharmaCell team om het
bedrijf mee te laten groeien in dit snel ontwikkelende gebied.’

Meer informatie:

KISS Engineering BV
Edisonweg 19
6101 XJ ECHT
T +31 475 48 48 18
www.kissengineering.nl

Meer informatie:

PharmaCell BV
Oxfordlaan 70
6229 EV Maastricht
T +31 43 350 99 10
www.pharmacell.nl

Alexander Vos

Op weg naar prefab vakantiewoningen
Qozy, een volle dochteronderneming van Intram in Kerkrade, en Bruls en Co architectuur - stedelijk
ontwerp- interieur, hebben met Jan Snel Bouwsystemen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
als doel een volwaardig pakket aan prefab vakantiewoningen te ontwikkelen. Het concept gaat uit van
volledig ingerichte, schakelbare, prefab units, waarmee tal van interieur- en exterieurvariaties kunnen
worden gerealiseerd. De partners verwachten een behoefte in de markt aan op experience gerichte en
snel bouwbare, ecologisch optimale, vakantiewoningen. Qozy en Bruls en Co zijn blij met de enthousiaste
en deskundige partner die ze in Jan Snel denken te hebben gevonden. Er wordt beoogd om samen
met Jan Snel het komende half jaar de productlijn te perfectioneren. Doel is om medio juni 2010 een
demowoning te kunnen presenteren en daaraan gekoppeld de marktintroductie op te starten.

Meer informatie:

Intram Interieur BV
Tunnelweg 101
Industrieterrein Parkstad 4340
6468 EJ Kerkrade
T +31 45 567 85 00
www.intram.nl
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