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PERSBERICHT 

 

 

Robur Capital ondersteunt groei van Bureau M.F.J. Bockstael 
 

 

Ledegem, 14 januari 2022 – Robur Capital neemt een meerderheidsbelang in Bureau M.F.J Bockstael 

(www.bockstael.be). Het management stapt mee in het kapitaal. 

 

Bureau M.F.J. Bockstael werd opgericht in 1937 en is gespecialiseerd in de bescherming van de 

intellectuele eigendom in zowel technische innovaties als nieuwe merknamen of logo’s of een nieuw 

design, en dit dankzij een grondige expertise op het gebied van octrooien, merken en modellen. Een 

team van experts adviseert zowel kmo’s als grote bedrijven in de keuze van de beste 

beschermingsstrategie en biedt deskundige begeleiding gedurende het hele registratieproces.  

 

Momenteel telt de organisatie 22 medewerkers. Naast het hoofdkantoor in Antwerpen zijn er 

bijkantoren in Gent, Hasselt, Herentals en Kortrijk. Het bureau heeft de ambitie om te groeien, zowel 

organisch als via gerichte overnames, in eerste instantie in België.  

 

Tinneke Jacobs, Lieven Van hunsel en Jo De Wever vormen het nieuwe managementteam, met Tinneke 

Jacobs als CEO. Voormalig CEO Dirk Caluwaerts en Patrick van Varenberg blijven bij het bureau. Wim 

Deblauwe, Managing Director van Robur Capital, is tevreden: “We hebben alle vertrouwen in het team 

rond Tinneke Jacobs. We zijn ervan overtuigd dat ze de juiste expertise hebben om Bockstael verder 

uit te bouwen. Bovendien geloven we in het potentieel van deze sector.”  

 

“Ik ben vereerd om de rol van CEO op te nemen“, zegt Tinneke Jacobs, “en ik weet me gesteund door 
het vorige managementteam dat nog een tijdje aan boord blijft. Met Robur Capital hebben we 
bovendien de juiste partner gevonden die onze langetermijngroei kan ondersteunen.”  
 

Om de toekomst van het bedrijf te verzekeren, werd het management van Bureau Bockstael 
geadviseerd door NX Corporate Finance. Vandelanotte en Eubelius traden op voor Robur Capital. De 
betrokken partijen zijn overeengekomen om geen verdere financiële details bekend te maken. 
 

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Wim Deblauwe, Managing Director Robur Capital: +32 51 24 06 00 of info@roburcapital.be 


