
 

BELGIUM  

Бельгія  
 

MULTISECTORIAL TRADE MISSION 

БАГАТОГАЛУЗЕВА БІЗНЕС-МІСІЯ 

 

UKRAINE       УКРАЇНА     

 

CHERKASSY – POLTAVA – KIEV 

ЧЕРКАСИ – ПОЛТАВА – КИЇВ 

 

18-23.09.2016 



 

  

 

 

 

 

 

AWEX – WALLONIA EXPORT & INVESTMENT AGENCY 

Place Sainctelette 2 • 1080 BRUSSELS • BELGIUM 

T +32 2 421 82 11 

mail@awex.be 

www.awex.be • www.wallonia.be  

                     

FIT – FLANDERS INVESTMENT & TRADE  

Koning Albert II-laan 37 • 1030 BRUSSELS • BELGIUM 

T +32 2 504 87 11 

info@fitagency.com 

www.flandersinvestmentandtrade.com 

 

HAINAUT DÉVELOPPEMENT 

Boulevard Initialis 22 • 7000 MONS • BELGIUM 

T +32 65 34 25 00  

info@hainaut-developpement.be  

www.hainaut-developpement.be 

 

 

#BEmissionUA 

 



 ECONOMIC MISSION TO UKRAINE  
18-23/09/2016 | #BEmissionUA 2 

 

  

  

ORGANISERS 



 ECONOMIC MISSION TO UKRAINE  
18-23/09/2016 | #BEmissionUA 3 

 

  

AWEX – WALLONIA EXPORT-INVESTMENT AGENCY  

Place Sainctelette 2 
B - 1080 BRUSSELS 
 
T: +32 2 421 82 11 
F: +32 2 421 87 87 
mail@awex.be 
www.awex.be and www.wallonia.be 
CEO: Pascale Delcomminette 
 
 
The Wallonia Export-Investment Agency (AWEX) is the Wallonia - Region of Belgium’s government agency 
in charge of foreign trade promotion and foreign investment attraction. The agency has a worldwide 
network of 108 Economic and Trade Attachés. 
AWEX is ISO 9001 certified since April 2002. 
 
As a foreign trade agency, the AWEX carries out a mission of promotion and information for the benefit of 
both Wallonia and the foreign business community. 
 
Upon request, the AWEX assists buyers, decision-makers, importers and foreign prospects by: 
- Providing economic data on Wallonia and its export potential 
- Disseminating information on products and services from companies located in Wallonia 
- Identifying companies in Wallonia for international partnerships 
- Distributing lists of exporters from Wallonia 
 
As an export partner for Wallonia-based companies, the Awex offers a wide range of export oriented 
services and activities: 
- General and commercial information on foreign markets 
- Market studies tailored to specific areas upon request 
- Organization and planning of marketing activities (international trade shows, economic missions, sector-
based contact days…) 
- Establishing contacts with international organizations 
- Promoting Wallonia’s export potential abroad 
- Financial support and export financing 
- Training in international careers 
 
As a foreign investment agency, the AWEX has an overall responsibility for the attraction of foreign 
investment in Wallonia. This includes seeking out and providing information to potential foreign investors. 
The Agency also offers a pro-active follow-up service to investors already established in Wallonia. In 
addition, it is in charge of identifying new foreign investors for the acquisition of industrial sites under 
restructuring.  
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AWEX – WALLONIA EXPORT-INVESTMENT AGENCY  

Place Sainctelette 2 
B - 1080 BRUSSELS 
 
T: +32 2 421 82 11 
F: +32 2 421 87 87 
mail@awex.be 
www.awex.be and www.wallonia.be 
CEO: Pascale Delcomminette 

 
 
Валлонське Агентство з Експорту та Інвестицій (AWEX) є урядове агентство Регіону Валлонія в Бельгії, 
яке відповідає за просування зовнішньої торгівлі і залучення іноземних інвестицій. Агентство має 
всесвітню мережу з 108 економічних і торгових аташе. 
AWEX має сертифікат ISO 9001 з квітня 2002 року. 
 
Як агентство з зовнішньої торгівлі, AWEX виконує місію промоції та інформування в інтересах як 
Валлонії так і іноземної бізнес-спільноти. 
 
За запитом, AWEX допомагає покупцям, особам, які приймають рішення, імпортерам та потенційним 
іноземним партнерам шляхом: 

- Надання економічної інформації по Валлонії та її експортному потенціалу 
- Поширення інформації про товари та послуги від компаній, розташованих в Валлонії 
- Ідентифікація компаній в Валлонії для міжнародного партнерства 
- Розповсюдження інформації про експортерів з Валлонії 

 
Виступаючи в якості партнера з експорту для компаній розташованих в Валлонії, Awex  
пропонує для них широкий спектр орієнтованих на експорт послуг та заходів: 

- Надання загальної та комерційної інформації про зовнішні ринки 
- Проведення за запитом ринкових досліджень з урахуванням конкретних секторів 
- Організація і планування маркетингової діяльності (міжнародні торгові виставки, економічні 

місії, контактні дні по секторах тощо.) 
- Встановлення контактів з міжнародними організаціями 
- Просування експортного потенціалу Валлонії за кордоном 
- Фінансова підтримка і фінансування експорту 
- Навчання в міжнародній кар'єрі 

 
Як іноземне інвестиційне агентство, AWEX несе загальну відповідальність за залучення іноземних 
інвестицій в Валлонію, яке включає в себе пошук і надання інформації для потенційних іноземних 
інвесторів. Агентство також пропонує подальшу допомогу у веденні справ для інвесторів 
розташованих у Валлонії. Крім того, Агенство відповідає за залучення нових іноземних інвесторів для 
придбання промислових об'єктів, які знаходяться на реструктуризації.  
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FIT – FLANDERS INVESTMENT & TRADE  
Koning Albert II-laan 37 
B - 1030 Brussels 
 
T +32 2 504 87 11 
info@fitagency.be 
www.flanderstrade.com 
CEO : Claire Tillekaerts  
 

 

The Flanders Investment & Trade agency promotes sustainable international business, in the interest of 
both Flanders-based companies and overseas enterprises. Whatever sector you are involved in, Flanders 
Investment & Trade will help you establish contact with the Flemish companies you are looking for. This 
includes not only products or services you may be sourcing, but also various types of business 
relationships, from joint ventures to technology transfers. 
 
At another level Flanders Investment & Trade enhances Flanders’ position as the gateway to Europe for 
inward investors. The Agency identifies, informs, advises and supports overseas enterprises by establishing 
production and research facilities, contact centers, headquarters, logistics operations and the like in 
Flanders, the northern region of Belgium. 
 
This broad focus on international entrepreneurship, involving outward trade as well as inward 
investments, requires not only a thorough knowledge of Flemish economy, but also an extensive network 
outside of Flanders. 
 
We have just that for you. Do visit our website and discover our worldwide network. With over 90 offices 
we are bound to be conveniently located near you, wherever you are. 
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FIT – FLANDERS INVESTMENT & TRADE  
Koning Albert II-laan 37 
B - 1030 Brussels 
 
T +32 2 504 87 11 
info@fitagency.be 
www.flanderstrade.com 
CEO : Claire Tillekaerts  
 
 
Агентство Flanders Investment & Trade сприяє розвитку сталого міжнародного бізнесу, в інтересах як 
компаній розташованих у Фландрії, так і зарубіжних підприємств. Незалежно від галузі в якій ви 
працюєте, Flanders Investment & Trade допоможе вам встановити контакт з фламандськими 
компаніями, які ви шукаєте. Це включає в себе не тільки товари або послуги, але й пошук різних 
видів ділових відносин, від спільних підприємств до передачі технологій. 
 
З іншого боку, Flanders Investment & Trade зміцнює позиції Фландрії, воріт в Європу, для залучення 
інвесторів. Агентство визначає, інформує, консультує і підтримує зарубіжні підприємства шляхом 
створення виробничих і науково-дослідних центрів, контакт-центрів, головних офісів, логістичних 
центрів тощо, у Фландрії, північному регіоні Бельгії. 
 
Така широка увага до міжнародного підприємництва, до залучення зовнішньої торгівлі та інвестицій 
вимагає не тільки глибоких знань фламандської економіки, але й присутності далеко за межами 
Фландрії. 
 
У нас є все і тільки для вас. Відвідайте наш сайт і ознайомтеся з мережею наших офісів по всьому 
світу. Наші більш ніж 90 офісів зручно розташовані поруч з вами, де б ви не знаходилися. 
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HAINAUT DEVELOPPEMENT 
Boulevard Initialis, 22 
B - 7000 MONS 

 
Internationalisation Dpt 
Caroline Dorignaux, Project Manager International 
T +32 65 342 579 
F +32 65 342 597 
caroline.dorignaux@hainaut.be 
 
Representation Office in Poltava, Ukraine. 
Svetlana Ossinnya 
T +380 532 59 92 64  
hainaut.poltava@tpp.pl.ua  
www.hainaut-developpement.be  
 
 
HAINAUT DEVELOPPEMENT is the Development Agency for Economy and Environment of the Province of 
Hainaut, one of the 10 provinces of Belgium. Its objective is to improve the socio-economic and the living 
environment in which citizens and companies of Hainaut grow. This office proposes a range of high added 
value specific services meeting concrete needs. It includes citizen-, company- and environment oriented 
services: Cross Border Development, Internationalization, Public Procurement, Environment, Agriculture 
and Agri-Food Departments, as well as 2 European integrated Departments : Europe Direct (dedicated to 
European information for citizens and schools) & Enterprise Europe Network (dedicated to company 
business partnership). 
 
Following the signature of a general cooperation agreement between the Province of Hainaut and the 
Region of Poltava, HAINAUT DEVELOPPEMENT and its Internationalization Department has created a 
Representative Office in the town of Poltava, Ukraine. The main goal of this office is to create business 
opportunities between Hainaut and Poltava enterprises, and to promote SMEs in both countries. This 
agreement allows as well a stronger cooperation between universities and specific sectors from both 
regions. 
  

mailto:caroline.dorignaux@hainaut.be
http://www.hainaut-developpement.be/
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HAINAUT DEVELOPPEMENT 
Boulevard Initialis, 22 
B - 7000 MONS 

 
Internationalisation Dpt 
Caroline Dorignaux, Project Manager international  
T +32 65 342 579 
F +32 65 342 597 
caroline.dorignaux@hainaut.be 
 
Representation Office in Poltava, Ukraine. 
Svetlana Ossinnya 
T +380 532 59 92 64  
hainaut.poltava@tpp.pl.ua  
www.hainaut-developpement.be  
 
 
ЕНО ДЕВЕЛОПМАН – це Агентство Розвитку Економіки і Оточуючого Середовища Провінції Ено.  
Метою ЕНО ДЕВЕЛОПМАН є покращання соціально-економічних та життєвих умов, у яких 
відбувається розвиток населення і підприємств Ено. Агентство пропонує ряд послуг високої доданої 
вартості, відповідаючих конкретним потребам громадян, підприємств і оточуючого середовища, які 
здійснюються: Європейскою Мережою Підприємств, Транскордонним Центром Підприємств, 
Департаментом Інтернаціоналізації, Департаментом Приватноправових Угод, Департаментом 
Оточуючого Середовища і Департаментом Сільского Господарства і Продовольства.  
 
Після підписання угоди про загальне співробітництво між Провінцією Ено і Полтавською областю, 
Агентство ЕНО ДЕВЕЛОПМАН відкрило економічне представництво в м. Полтава, Україна. Основною 
метою діяльності цього бюро є створення можливостей для здійснення бізнесу між підприємствами 
Ено і Полтавської області і сприяння МСП в обох країнах. 
 
 

 

  

mailto:caroline.dorignaux@hainaut.be
http://www.hainaut-developpement.be/
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ORGANISERS/ ОРГАНІЗАТОРИ 

UKRAINE / УКРАЇНА 
AWEX 
Tatiana KOROTICH 
Executive Head of Representation 
Economic and Commercial Section Embassy of Belgium 
6a, Leontovicha street, of. 27 
Kiev, 01030 Ukraine 
Tel: +38 044 239 18 46/47/48 Fax: +38 044 239 18 51 
awex@awex.kiev.ua  

 
HAINAUT DÉVELOPPEMENT 
Svetlana Ossinnya 
Representation Office of Hainaut Développement in Poltava 
Avtobazivska vul., 7 –Off 23 
36008 Poltava  
T +380 532 59 92 64 
hainaut.poltava@tpp.pl.ua 

 
BELGIUM / БЕЛЬГІЯ 
AWEX 
Dominique TOURNEUR 
Director Central & Eastern Europe – Central Asia 
Tel : +32 2 421 82 54  
d.tourneur@awex.be 
 
Céline CURVERS 
Area Manager Poland, Ukraine and Central Asia 
Tel : +32 2 421 86 63  
c.curvers@awex.be 

 

FIT 
Bart Van den Bossche 
Area Manager Central & Eastern Europe 
T +32 2 504 87 09 
bart.vandenbossche@fitagency.be 
 

 

HAINAUT DÉVELOPPEMENT 
Caroline Dorignaux 
Project Manager International 
T +32 65 34 25 79 
caroline.dorignaux@hainaut.be  

mailto:awex@awex.kiev.ua


 ECONOMIC MISSION TO UKRAINE  
18-23/09/2016 | #BEmissionUA 10 

 

  

 

 

ANGLO BELGIAN CORPORATION ........................................................................................................... 11 

ABITEX ................................................................................................................................................... 12 

ADAM SOFTWARE ................................................................................................................................. 13 

BARCO ................................................................................................................................................... 14 

BECK-IMPEX ........................................................................................................................................... 15 

BEL’EXPORT ........................................................................................................................................... 16 

BELGIAN - UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE ................................................................................ 17 

BELOURTHE ........................................................................................................................................... 18 

CARAH ................................................................................................................................................... 19 

CIGNUS .................................................................................................................................................. 20 

COTTYN LAW FIRM ................................................................................................................................ 21 

CYPRESS DIAGNOSTICS .......................................................................................................................... 22 

EUROPOWER GENERATORS .................................................................................................................. 23 

FRISOMAT .............................................................................................................................................. 24 

GALACTIC ............................................................................................................................................... 25 

HEPH CONDORCET ................................................................................................................................ 26 

HERCULEAN COOP ................................................................................................................................. 27 

MATERIA NOVA/FYTEKO ....................................................................................................................... 28 

MICHAEL RAHOENS bvba ...................................................................................................................... 29 

OncoDNA ............................................................................................................................................... 30 

ROSIER Borealis ..................................................................................................................................... 31 

SPAQUE ................................................................................................................................................. 32 

UMBROSA .............................................................................................................................................. 33 

UNIGOM ................................................................................................................................................ 34 

 

 

 

  



 ECONOMIC MISSION TO UKRAINE  
18-23/09/2016 | #BEmissionUA 11 

 

  

ANGLO BELGIAN CORPORATION 

Wiedauwkaai 43 
B - 9000 Ghent 
 
Tel : +32 9 267 00 00 
vp@abcdiesel.be  
www.abcdiesel.be  
 

 Vincent PIROT, Area sales manager 
 
Anglo Belgian Corporation is a manufacturer of fine medium speed engines of a capacity between 1 and 
5MW. The company stands since 1912 for high quality and reliability. The engineering and production of 
the engines and associated components takes place in one single location in Ghent. ABC has clients in 120 
countries. ABC engines and gensets can be found on board of deep-sea vessels, barges, locomotives, 
power plants and industrial applications. ABC has recently been awarded a large contract by the Nuclear 
power plant industry to serve as back up engines in 37 of France’s EDF power plants. 
 
Англо-Бельгійська корпорація є виробником середньооборотних двигунів потужністю від 1 до 5 МВт. 
Компанія з 1912 року забезпечує високу якість і надійність. Інжиніринг і виробництво двигунів і 
пов'язаних з ними компонентів відбувається в одному місці в Генті. ABC має клієнтів у 120 країнах 
світу. Двигуни ABC і дизельгенератори можна знайти на борту глибоководних морських суден, барж, 
локомотивів, електростанцій і промислових об’єктів. Нещодавно ABC отримала великий контракт у 
сфері атомної електроенергетики на поставку резервних двигунів на 37 заводів французької 
енергогенеруючої компанії EDF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:vp@abcdiesel.be
http://www.abcdiesel.be/
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ABITEX 

Molenberglei 3 
B - 2627 Schelle 
 
Tel : +32 3 877 31 45  
abitex@telenet.be  
www.abi-tex.com   
 

 Anthony ABBELOOS, General Manager 
 
ABITEX is a textileproducer for householdtextiles. Abitex provides tablecloths (on rolls or ready-made) in 7 
different qualities and exports to 40 countries worldwide. Abitex delivers to wholesalors and distributors 
but for some countries also to shops (direct or by agent). Besides tablecloths, we are also specialised in 
adhesive foils (Abifix). 70% of our clients are selfmade stores (like Mr Bricolage, Bricomarché, etc). 
 
 
ABITEX є виробником текстилю для домашнього використання. Abitex виробляє скатертини (в 
рулонах або в готовому вигляді) 7 різних якостей і експортує в 40 країн по всьому світу. Abitex 
постачає свою продукцію гуртовикам та дистриб'юторам, але в деяких країнах також в магазини 
(напряму або через агента). Крім скатертин, компанія також спеціалізується на адгезивній плівці 
(Abifix). 70% наших клієнтів - це магазини формату «зроби сам» (наприклад, Mr Bricolage, Bricomarché 
і т.д.). 
 

 
 

  

mailto:abitex@telenet.be
http://www.abi-tex.com/
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ADAM SOFTWARE 

Kortrijksesteenweg, 1108a 
B - 9051 Ghent 
 
Tel : +32 9 381 63 36 
pieter@adamsoftware.net  
www.adamsoftware.net  
 

 Pieter CASNEUF, CEO 
 
ADAM Software helps brands deliver great customer experiences. Our Smart Content Hub™ creates, 
manages and distributes marketing material that engages customers at every touch point in a product’s 
lifecycle. 
 
 
 
 
 
 
ADAM Software допомагає брендам впроваджувати великий досвід клієнтів. Наш Smart Content Hub™ 
створює, управляє та розподіляє маркетинговий матеріал, який залучає клієнтів у кожній точці 
життєвого циклу продукту. 
 
 

  

mailto:pieter@adamsoftware.net
http://www.adamsoftware.net/
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BARCO       

Beneluxpark, 21  
B - 8500 Kortrijk 
 
Tel : +32 56 36 89 64 
pavel.goryunov@barco.com  
andrey.mankos@barco.com  
www.barco.com  
 

   
Pavel GORYUNOV, General Director Barco CIS  Andrey MANKOS, Bus. Develop. Manager Barco CIS 
 
Barco, a global technology company, designs and develops networked visualization products for the 
Entertainment, Enterprise and Healthcare markets. 
 
Barco has its own facilities for Sales & Marketing, Customer Support, R&D and Manufacturing in Europe, 
North America and APAC. Barco (NYSE Euronext Brussels: BAR) is active in more than 90 countries with 
3,300 employees worldwide. Barco posted sales of 1.029 billion euro in 2015. 
 
Barco, глобальна технологічна компанія, розробляє і виробляє мережеві продукти візуалізації для 
ринків розваг, підприємництва та охорони здоров'я. 
Barco має свої власні потужності для продажу і маркетингу, підтримки клієнтів, R&D і виробництва в 
Європі, Північній Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Barco (NYSE Euronext Brussels: BAR) 
бере активна у більш ніж 90 країнах з 3300 співробітниками по всьому світу. Компаныя зафіксувала 
обсяг продажів у 1.029 млрд євро в 2015 році. 
 

  

Kondratyuka str, 3 
129515 Moscow, Russia 
 
T +7 495 785 5255 
 

mailto:pavel.goryunov@barco.com
mailto:andrey.mankos@barco.com
http://www.barco.com/
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BECK-IMPEX 

Hoepertingenstraat 26 
B - 3840 Borgloon 
 
Tel : +32 495 28 77 39 
kb@beckimpex.com  
www.beckimpex.com  
 

 Kris BECKERS, Managing Director 
 
MACHINERY: Belgian company Beck-Impex offers a wide selection of «Off lease» Tractors, Combines and 
special equipment from the leading world manufacturer of agricultural equipment NEW HOLLAND. We 
working in close cooperation with CNH UK, and have around 300 EX-HIRE tractors, telescope loaders, 
combines and special equipment from New Holland in our UK stock, which have very few (from +/-500 
upto +/- 1200) operational hours. You buy nearly new, high quality New Holland equipment at a significant 
reduced price, with savings up to 30% of the average market value. We can delivery immediately - No 
waiting terms. 
 
FRUIT EXPORT: As dedicated fruit growers, we are proud to sell and export our high-quality hard fruit ( 
apples pears ). Our entire production process is dedicated to maintain and improve this high standard: 
from the best care given to the trees in our orchard until the precise sorting in our packaging centre, and 
everything in between. 
 
 
 
 
 
 
МАШИНИ: бельгійська компанія Beck-Impex пропонує широкий вибір «Off lease» тракторів, 
комбайнів і спеціального обладнання від провідного світового виробника сільськогосподарської 
техніки New Holland. Ми тісно співпрацюємо з CNH Великобританія та маємо близько 300 майже 
нових тракторів, телескопічних навантажувачів, комбайнів та спеціального обладнання з New Holland 
на нашому британському складі, які відпрацювали дуже мало (від +/- 500 до +/- 1200) годин. Ви 
купуєте майже нове високоякісне обладнання New Holland за значно зниженою ціною, з економією 
до 30% середньої ринкової вартості. Ми можемо здійснити поставку швидко. 
ЕКСПОРТ ФРУКТІВ: Спеціалізуючись на вирощуванні фруктів, ми пишаємося тим, що продаємо та 
експортуємо наші високоякісну твердоплідні культури (яблука, груші). Весь виробничий процес 
розроблений з урахуванням дотримання та постійного підвищення стандартів якості: починаючи з 
догляду за деревами на наших садових угіддях і закінчуючи ретельною сортуванням у нашому 
пакувальному цеху, включаючи, звичайно, всі проміжні операції. 

 

 

mailto:kb@beckimpex.com
http://www.beckimpex.com/
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BEL’EXPORT 

Neremstraat 2 
B - 3840 Borgloon 
      
Tel : +32 12 67 10 50 
tony.derwael@belexport.com  
www.belexport.com  
 

 Tony DERWAEL, Sales Director 
 
Bel’Export markets approximately 80.000 tons of fruits and vegetables a year. The greater part of the fresh 
produce is exported to nearly every country in Europe and partly overseas. This company’s attitude has 
continued in its recent investments in different though related fields like processing techniques, storage 
technologies, new fruit varieties and new office infrastructure. The new packing machine and packing 
material enhances the in-house process of dealing with quality fruit once it has been harvested. 
 
Furthermore, the investment in the latest ultramodern technology in storage conservation assures that 
fresh fruit and vegetables are kept in optimal conditions. In addition to these processing and technology 
innovations, Bel’Export regularly introduces new breeds of fruit on the market. Just recently Bel’Export 
launched a new variety of apples and cherries into the market. 
 
Bel’Export markets its fruit and vegetables under the name Bel’ de Looz. This label guarantees fresh, high 
quality products, cultivated in the fertile grounds of the Belgian Haspengouw region. 
 
The Bel’ de Looz label contains a wide assortment of fresh fruits and vegetables including apples, pears. 
 
 
Bel'Export продає близько 80.000 тонн фруктів і овочів на рік. Велика частина свіжих продуктів 
експортується майже у кожну країну в Європі і частково за її межами. Світогляд цієї компанії 
відображається в їхніх нещодавніх інвестиціях в різні суміжні області, такі як методи обробки, 
технології зберігання, нові сорти фруктів і нова офісна інфраструктура. 
Нова пакувальна машина і пакувальний матеріал покращують внутрішній процес зберігання якості 
плодів з моменту його збирання. 
Крім того, інвестиції в новітні надсучасні технології в збереження та складування гарантують, що свіжі 
фрукти і овочі зберігатимуться в оптимальних умовах. На додаток до цієї обробки і технологічних 
інновацій, Bel'Export регулярно виводить нові сорти фруктів на ринок. Нещодавно Bel'Export 
презентувала новий сорт яблук і вишень. 
Bel'Export продає свої фрукти і овочі під маркою Bel’ de Looz. Ця назва гарантує свіжість, високу якість 
продукції, що вирощується в родючих землях бельгійського регіону Haspengouw. 
Торгова марка Bel’ de Looz містить широкий асортимент свіжих фруктів і овочів, включаючи яблука, 
груші. 

mailto:tony.derwael@belexport.com
http://www.belexport.com/
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BELGIAN - UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE 

Jacaré House – Huibrechtstraat 32 
B - 2500 Lier 
 
Tel : +32 473 52 38 79 
jacare@mail.be  
www.ukrcham.net  
 

 Luc PYSSON, President 
 
The Chamber of Commerce BeNeLux – Ukraine, in Belgium also called the Belgian - Ukrainian Chamber of 
Commerce, was established as a Non Profit Association of Members on September 5, 1991, less than two 
weeks after the independence of Ukraine. It was initiated by Luc Pysson, President of “Jacaré”, freight 
forwarding and trading companies in all five continents, and immediately joined by 30 representatives of 
Belgian universities and companies. Within Ukraine Jacaré has installed full-fledged dairy, casein, beer, 
confectionery and other food processing plants and equipment. 
Today the Chamber counts nearly 200 Members. 
 
 
Торгова палата "Бенілюкс - Україна", що в Бельгії називається також Бельгійсько - Українська Торгова 
палата, була створена як некомерційне об'єднання 5-го вересня 1991 року, менше ніж за два тижні 
після проголошення незалежності України. Це була ініціатива Люка Пісона, президента транспортно-
експедиторської і торгової компанії "Жакаре", до якої відразу ж приєдналися представники 30-ти 
бельгійських університетів і компаній. В Україні "Жакаре" запустила повноцінні молочні, казеїнові, 
кондитерські заводи, пивоварні та інші підприємства харчової промисловості. 
Торгова палата "Бенілюкс - Україна" нараховує нині близько 200 членів.  
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BELOURTHE 

Avenue des villas 3 
B - 4180 Hamoir 
 
Tel : +32 86 38 01 11 
info@belourthe.be  
www.belourthe.be  
 

 Vincent CRAHAY, CEO 
 
Belourthe is the largest cereals plant in Europe and offers to partners its expertize in healthy nutrition. We 
provide a large range of Infant milk and cereals from born to 3 years. We are also able to provide 
specialized products for persons with specifical needs like pregnant or breastfeeding women, diabetics or 
seniors. All our products are suitable for all ages of life. We work under our own brands Ninolac or Fortilac 
but also under private label. 
 
 
 
 
Belourthe є найбільшим заводом в Європі з виробництва злаків. Belourthe пропонує партнерам свою 
експертизу в галузі здорового харчування. Ми пропонуємо широкий спектр молока для немовлят та 
молочних сумішей від народження до 3-х років. Ми також можемо запропонувать спеціальні 
продукти для осіб з особливими потребами таких, як вагітні жінки або жінки, які годують груддю, 
хворих на цукровий діабет та людей похилого віку. Всі наші продукти підходять для різного віку. Ми 
працюємо під нашими особистими торговими марками Ninolac або Fortilac, але ми можемо 
працювать і під приватною торговою маркою. 
 

 

 

  

mailto:info@belourthe.be
http://www.belourthe.be/
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CARAH 

Rue Paul Pastur, 11 
B - 7800 Ath 
 
Tel : +32 68 26 46 50 
mahieu@carah.be  
www.carah.be  
 

 Olivier MAHIEU, Manager - Field trial & Warning Department 
 
CARAH (The Province of Hainaut Centre for Agronomy and Agri-Food Industry) is a Centre specialised in 
research and extension services. Our aim is to advise our members on agricultural and horticultural issues 
through an experimental and training farm, laboratories, an agricultural accounting office and a 
certification body. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARAH (Центр агрономії та агро-харчової промисловості провінції Ено) є Центром, який 
спеціалізується на науково-дослідних та інформаційних послугах. Наша мета полягає в тому, щоб 
консультувати наших членів щодо сільськогосподарських і садівничих проблем за допомогою 
експериментальної і навчальної ферми, лабораторій, офісу з сільськогосподарської бухгалтерії та 
органом по сертифікації. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:mahieu@carah.be
http://www.carah.be/
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CIGNUS 

Groot-Bijgaardenstraat, 250 
B - 1601 Sint-Pieters-Leeuw 
 
Tel : +32 497 05 30 02 
stevebd@cignus.be  
www.kidsandus.net  
 

 Steve BRUIER-DESMETH, Owner 
 
Kids&Us is a new language school concept for children from the age of one, based on a differentiated and 
innovative methodology. 
 
Our very own method, Kids&Us Natural English, is based on the natural process of mother tongue 
acquisition and this is why we treat our students as potential native speakers. Children are introduced to 
the new language through stories with charismatic characters in everyday familiar situations. 
 
A method that starts from the listening and then passes to comprehension and only at the very end to 
reading and writing. Kids&Us offers a full immersion into the language thanks to the children's natural 
inclination towards learning and through games, tales, songs and dances. 
 
Classes are split on age basis: Babies (1-2 years old) where children are accompanied by one or both 
parents; Kids (3-8 years old), Tweens (9-12 years old) and Teens (13-18 years old). 
 
Our network of franchises is in full expansion. As of September 2016, over 100,000 children in Spain, Italy, 
France, Belgium-Luxembourg, Portugal, Czech Republic, Andorra and Mexico will be learning English in one 
of our 320 Kids&Us language schools. 
 
Kids&Us – це нова концепція мовної школи для дітей у віці від одного року, основана на 
диференційованій та інноваційній методології. 
Наш власний метод, Kids&Us Natural English, ґрунтується на природному процесі опанування рідної 
мови, і саме тому ми ставимося до наших студентів як до потенційних носіїв мови. Діти вивчають 
нову мову шляхом ознайомлення з історіями про харизматичних персонажів у повсякденних 
знайомих ситуаціях. 
Наш метод починається з аудіювання, потім переходить до мовного сприйняття і лише наприкінці до 
читання та письма. Kids&Us пропонує повне занурення в мову завдяки дитячій природній схильності 
до навчання за допомогою ігор, казок, пісень і танців. 
Розподіл класів відбувається за віком: малюки (1-2 роки), де дітей супроводжують один або двоє 
батьків; діти (3-8 років); діти молодшого шкільного віку (9-12 років) і підлітки (13-18 років). 
Ми маємо розширену мережу франшиз. Станом на вересень 2016 року, понад 100,000 дітей в Іспанії, 
Італії, Франції, Бельгії, Люксембурзі, Португалії, Чехії, Андоррі та Мексиці вивчатимуть англійську 
мову в одній з наших 320 мовних шкіл Kids&Us. 

  

mailto:stevebd@cignus.be
http://www.kidsandus.net/
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COTTYN LAW FIRM 

Leopoldlaan 48 
B - 9300 Aalst 
 
Tel : +32 53 77 36 35 
Lisa.semeniouk@cottyn.eu  
www.cottyn.eu  
 

 Lisa SEMENIOUK, Lawyer 
 
Cottyn is a Belgium based law firm specialized in consulting and assisting small, medium and large 
companies with regard to their commercial and investing activities. 
 
Having branch offices in Warsaw, Bratislava, Kiev, Vienna and Prague and a vast network of specialized 
correspondents in many foreign jurisdictions throughout the world, Cottyn offers legal counseling both on 
a local level and in cross-border matters.  
 
Cottyn has a longstanding experience with respect to real estate and other business transactions and 
litigation in Central and Eastern Europe and has an additional focus on assisting clients with their activities 
on the African continent, particularly with regard to (renewable) energy projects. 
 
In international accounts, the control remains with Cottyn’s Belgian head office, which coordinates all 
international actions. By doing so Cottyn ensures a smooth communication with clients, which can be 
assisted by our Belgium based lawyers in the Dutch, French, English and Russian languages. 
 
Cottyn – це заснована у Бельгії юридична фірма, що спеціалізується в області консалтингу та надання 
допомоги малим, середнім і великим компаніям щодо їх комерційної та інвестиційної діяльності. 
Маючи філії у Варшаві, Братиславі, Києві, Відні та Празі і велику мережу спеціалізованих партнерів у 
багатьох зарубіжних країнах по всьому світу, Cottyn пропонує юридичні консультації як на місцевому 
рівні, так і в транскордонних питаннях.  
Cottyn має багаторічний досвід у питаннях нерухомості та інших бізнес-операцій і судових процесів в 
Центральній і Східній Європі. Додатковим акцентом є надання допомоги клієнтам, які проводять 
діяльність на африканському континенті, зокрема щодо (поновлюваних) енергетичних проектів.  
На міжнародному рівні контроль залишається за головним офісом Cottyn у Бельгії, який координує 
всі міжнародні дії. У такий спосіб Cottyn забезпечує безперебійний зв'язок з клієнтами, до якого 
можуть долучатись наші бельгійські юристи голландською, французькою, англійською та російською 
мовами. 
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CYPRESS DIAGNOSTICS 

Industriepark B5, 36 
B - 2235 Hulshout 
 
Tel : +32 15 67 67 68 
herman@diagnostics.be  
www.diagnostics.be  
 

 Herman MISSINE , Managing Director 
 
Cypress diagnostics is manufacturing reagents and equipment for the small and medium sized clinical 
diagnostics laboratory. 
 
We are a quality oriented company with ISO certification and CE-approved products. Currently we export 
our products to more than 100 countries worldwide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cypress діагностика виробляє реагенти та обладнання для клініко-діагностичних лабораторій малого 
та середного розміру. 
Наша компанія орієнтована на якість, продукція сертифікована згідно з сертифікатами ISO і CE. На 
сьогодні ми експортуємо нашу продукцію в більш ніж в 100 країн світу. 
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EUROPOWER GENERATORS 

Industriezone 1019 
B - 3850 Nieuwerkerken 
 
Tel : +32 11 58 61 61  
kVA@europowergenerators.com  
www.europowergenerators.com  
 

 Yves HEYLANDS, Sales & Export Manager 
 
EUROPOWER Generators started trading in 1990 in Limburg, Belgium. Since then the company has 
outgrown 5 factories and is presently occupying 9500m² on a 27.000m² site in Nieuwerkerken, Belgium. 
Through the constant drive for complete client satisfaction - in the largest sense of the word - and through 
the delivery of excellent quality, the company is the largest manufacturer of generators and welding 
generators in the Benelux. 
 
EUROPOWER generators are unique since they are manufactured according to the client's specifications. A 
highly skilled research and development department is at the client's disposal, which enables the company 
to offer the unique service of building custom made machines to suit almost any requirements. 
 
EUROPOWER Generators trades with leading telecom organisations, railroad companies, fire brigades, 
major construction companies, rental companies, international traders, humanitarian agencies and non-
governmental organisations. 
 
EUROPOWER Generators bvba is certified ISO9001:2008 
 
EUROPOWER Generators почала продажі у 1990 році в Лімбурзі, Бельгія. З того часу компанія 
розширилась до 5 заводів і в даний момент займає 9500m² на території площею 27.000m² в 
Ньюверкеркені, Бельгія. 
Шляхом постійної мотивації задовольняти усі потреби клієнта - в найширшому сенсі цього слова - і 
завдяки поставкам чудової якості, компанія є найбільшим виробником генераторів і зварювальних 
генераторів в Бенілюксі. 
Генератори EUROPOWER є унікальними, оскільки вони виготовляються відповідно до технічних вимог 
замовника. Висококваліфікований відділ досліджень і розвитку знаходиться в розпорядженні 
клієнта, що дозволяє компанії пропонувати унікальну послугу створення виконаних на замовлення 
машин, щоб задовольнити практично будь-які вимоги. 
EUROPOWER Generators здійснює продажі провідним організаціям зв'язку, залізничним компаніям, 
пожежним бригадам, великим будівельним компаніям, компаніям з оренди, міжнародним 
трейдерам, гуманітарним установам та неурядовим організаціям. 
EUROPOWER Generators bvba сертифікована за ISO9001: 2008 
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FRISOMAT 

Stokerijstraat, 79 
B - 2110 Wijnegem 
 
Tel : +32 3 353 33 99 
info@frisomat.com  
www.frisomat.com  
 

 Pavel KORENKOV, Export Director Eastern Europe 
 
Frisomat is a Belgian vertical integrated company that takes care of the development, production and 
assembly of indsutrial Frisomat building concepts. Since 1978 are Frisomat buildings fabricated from 
galvanised, cold rolled steel profiles. A wide range of applications are covered by the Frisomat concept; 
from logistic centers, offices, warehouses and production facilities to aviation buildings and sport facilities. 
Frisomat has an affiliate company located in Kiev, ideally located to serve the Ukrainian market, that 
disposes of reference projects. A seamless cooperation between Frisomat Ukraine and Frisomat HQ 
safeguard a smooth project transition from design to erection based on Belgian quality standards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frisomat є бельгійською вертикальною інтегрованою компанією, яка розробляє, виготовляє та збирає 
промислові будівельні споруди FRISOMAT. Починаючи з 1978 року будівлі Frisomat виготовляються з 
оцинкованих, холоднокатаних сталевих профілів. Frisomat пропонує вам широкий вибір рішень: від 
логістичних центрів, офісів, складських приміщень та виробничих потужностей до будівель у сфері 
авіації та спортивних комплексів. 
Frisomat має дочірню компанію в Києві, яка обслуговує український ринок та забезпечує 
індивідуальний підхід до кожного клієнта. Тісна співпраця між Frisomat Ukraine та Головним офісом у 
Бельгії забезпечує плавний перехід від проектування до монтажу за бельгійськими стандартами 
якості. 
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GALACTIC 

Place d’Escanaffles, 23 
B - 7760 Escanaffles 
 
Tel : +32 69 45 49 21 
sales@lactic.com  
www.lactic.com  
 

 Yuliia SHUMEIKO, Area Sales Manager 
 
Galactic has acquired valuable expertise in biotechnology since its creation 20 years ago. Specialized in 
food safety, nutrition and green chemistry, Galactic offers health- and environmentally-friendly 
alternatives including lactic acid, lactates and many other innovative products. 
Our main application knowledge in food industry is in: 

 Meat, poultry, fish and seafood preservation 

 Dairy acidification and preservation 

 Bakery acidification and leavening 

 Mineral supplementation of milk and beverages 

We use the best technology based on nature and living organisms as such, and extract and refine various 
outputs, such as lactic acid, to serve different needs. Our products come in liquid as well as powder form. 
We produce high quality lactic acid through natural beet sugar fermentation. In food applications this 
organic acid is mainly used as an acidifier. We complement our range of lactic acid derivatives with 
vinegars, spice extracts and natural flavors. 
Galactic also offers a new generation of powders in pure form or in blends with their key property being 
shelf life extension or controlled acidification release. 
 
Компанія Galactic набула цінного досвіду в галузі біотехнології з моменту її створення 20 років 
тому. Спеціалізується в області безпеки харчових продуктів, харчування та зеленої хімії, Galactic 
пропонує здорові та екологічно безпечні альтернативи, включаючи молочну кислоту, лактати та 
багато інших інноваційних продуктів. 
Наші основні знання, які застосувуються в харчовій промисловості : 

 Збереження м'яса, м'яса птиці, риби та морепродуктів 

 Молочне підкислення і збереження 

 Хлібобулочні підкислення і закваски 

 Мінеральні добавки до молока та напоїв 

Ми використовуємо найкращі технології, засновані на природних та живих організмах, для екстракції 
та рафінування різних продуктів, таких як молочна кислота, яка служить для різних потреб. Наші 
продукти бувають в рідині, а також формі порошку. 
Ми виробляємо високоякісну молочну кислоту за допомогою природної ферментації цукрового 
буряку. У харчовій промисловості ця органічна кислота в основному використовується в якості 
підкислювача. Ми доповнюємо наш асортимент похідних продуктів від молочної кислоти, оцтами, 
пряними екстраками та натуральними ароматизаторами. 
Galactic також пропонує нове покоління порошків в чистому вигляді або в суміші з їх ключовими 
властивостями, які включають в себе подовження терміну придатності або контрольоване 
вивільнення підкислення.  

mailto:sales@lactic.com
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HEPH CONDORCET 

Rue Paul Pastur, 11 
B - 7800 Ath  
 
Tel : +32 68 26 46 50 
martin.spanoghe@condorcet.be  
julien.louvieaux@condorcet.be  
http://www.condorcet.be/categories/agronomie.html  
 

 
 
          
 
 
 
 

Martin SPANOGHE, Professor – Research scientist; Julien LOUVIEAUX, Professor – Agronomist 
 
The Agronomy Department of the Higher Education Institute of Condorcet offers two main courses:  

 A Bachelor Degree in Agronomy (options: Agro-industries and Biotechnology, Agronomy of tropical 
regions, Environment, Forest and Nature, Agricultural techniques and Management, Horticultural 
techniques and Management) 

 A Master Degree of Science in Industrial Engineer in Agronomy (options: Bio-Industries, 
Fermentations, Agronomy, International Development, Environment and Horticulture. 

Based in the town of Ath since 1911, the agronomical department of the school enjoys a privileged location 
in the heart of the silty agricultural region of Hainaut, which gathers a significant number of companies and 
institutions dedicated to agriculture, agribusiness and food industry. This long experience as well as the 
quality of the training has resulted in the development of a series of partnerships with worldwide 
institutions in many fields. The HEPH-Condorcet features, among others, advanced equipment, 
experimental greenhouse, R&D laboratories and an experimental farm. This practical experience prepares 
the students at best by promoting the sharing of knowledge adapted to the professional practice. 
 
Агрономічний департамент Інституту вищої освіти Condorcet пропонує дві основні програми 
навчання: 

 Ступінь бакалавра в області агрономії (напрямки: агропромисловость і біотехнології, 
агрономія тропічних районів, охорона навколишнього середовища, охорона лісів і 
природи, сільськогосподарська техніка та управління, садово-городня техніка та 
управління) 

 Ступінь магістра наук в галузі промислового інжинірингу в агрономії (напрямки:Біо-
технологічна промисловість, ферментація, агрономія, міжнародний розвиток, охорона 
навколишнього середовища та садівництво. 

Заснований в місті Ат, з 1911 року агрономічний департамент школи займає привілейоване 
становище в самому серці мулистого сільськогосподарського регіону Ено, який об’єднує значну 
кількість компаній і установ, з сільського господарства, агробізнесу та харчової промисловості. 
Цей багаторічний досвід роботи, а також якість підготовки, призвели до розробки ряду 
партнерських відносин з установами по всьому світу в багатьох галузях. Відмінні риси HEPH- 
Condorcet серед інших - сучасне обладнання, експериментальна теплиця, R & D лабораторії і 
експериментальна ферма. Цей практичний досвід найкраще готує студентів шляхом сприяння 
обміну знаннями, адаптованих до професійної практики. 

 

mailto:martin.spanoghe@condorcet.be
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HERCULEAN COOP 

Hulstweg 3 
B - 3140 Keerbergen 
 
Tel : +32 15 25 26 58 
Yves.vekemans@herculestrophy.com  
Arnaud.guille@herculestrophy.com  
https://herculean.coop/  
 

  
Yves VEKEMANS, Founder         Arnaud Guillé, Export Manager 
 
HERCULES TROPHY is the coolest corporate team challenge on the planet 
Corporate teams of 5 to 7 people compete teams of other companies in 12 awesome challenges. 
 
The Sportainment Company 
Since 1999, we have been uniting +150 different nationalities on 4 continents through the language of 
sports . No limit on age, gender, athletic skills or cultural background. 
 
At Herculean, we master the art of opening people's minds through active and engaging concepts. It's our 
mission to create messages that resonate with your entire audience. We help you to turn your events into 
long-lasting, authentic memories that people will remember for the rest of their lives. 
 
 
 
 
HERCULES TROPHY – найкрутіший командний виклик на планеті. 
Корпоративні команди від 5 до 7 осіб змагаються з командами інших компаній у 12 категоріях. 
Sportainment компанія. 
З 1999 року ми об’єднуємо більше 150 різних національностей на чотирьох континентах мовою 
спорту. Без обмежень за віком, статтю, спортивними навичками, або культурним підґрунтям. 
У Herculean ми освоюємо мистецтво розширення людського кругозору активними і привабливими 
концепціями. Наша місія полягає у створенні меседжів, які резонуватимуть з усією вашою 
аудиторією. Ми допомагаємо вам перетворювати ваші заходи у довговічні, аутентичні спогади, які 
люди пам’ятатимуть протягом усього життя. 
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MATERIA NOVA/FYTEKO 

Avenue Nicolas Copernic 1 
B - 7000 MONS 
 
Tel : +32 65 55 49 02 
info@materianova.be  
www.materianova.com  
 

 Juan-Carlos CABRERA PINO, Project Manager 
 
MATERIA NOVA (non-profit organisation) established by the University of Mons, Belgium, Material 
research and development centre has operated as an autonomous non-profit organisation since 2001. The 
centre employs 90 multidisciplinary, highly qualified researchers, most of them with a PhD, specialised in 
polymer engineering, organic chemistry, organic chemistry, surface treatments, biomaterials (synthesis-
compounding-biodegradation) and biotechnology. Materia Nova - Material R&D Centre plays the bridging 
role between fundamental research and industrial development. In addition to performing confidential 
R&D contractual projects, Materia Nova uses its skills to collaborate with universities and EU public 
organizations, fulfilling their mission by accelerating the emergence of advanced materials technology 
while targeting industrial applications. 
 
Fyteko sprl is a young innovative company (startup) developing and producing advanced plant 
biostimulants. Fyteko works with professional researchers and biotechnology experts on finding new 
sustainable solutions to guarantee crops yields in full respect of agriculture values and practices. 
 
MATERIA NOVA (неприбуткова організація), заснована Університетом м. Монс, Бельгія. Центр 
досліджень і розробок Material працює як автономна неприбуткова організація з 2001 року. В центрі 
працюють 90 багатопрофільних, висококваліфікованих науковців, більшість з яких є докторами наук, 
які спеціалізуються на полімерній інженерії, органічній хімії, обробці поверхні, біоматеріалах (синтез-
компаундінг-біодеградаціїя) і біотехнології. Materia Nova Material - R & D центр відіграє роль 
з’єднуючої ланки між фундаментальними дослідженнями і промисловим розвитком. Крім виконання 
конфіденційних R & D контрактних проектів, Materia Nova використовує свої навички, щоб 
співпрацювати з університетами та громадськими організаціями ЄС, виконуючи свою місію, в 
прискоренні появи передових технологій матеріалів зорієнтованих на промисловому застосуванні. 
Fyteko SPRL це молода інноваційна компанія (стартап) з розробки та виробництва передових 
біостимуляторів рослин. Fyteko співпрацює з професійними науковцями та експертами в 
біотехнології в галузі пошуку нових стійких рішень для забезпечення врожаю при повному 
дотриманні цінностей і методів ведення сільського господарства. 
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MICHAEL RAHOENS bvba 

Roosbloemstraat 8b 
B - 9860 Oosterzele 
 
Tel : +32 9 362 01 35 
christa@boomkwekerijrahoens.be  
www.boomkwekerijrahoens.be  
 

 Christa DE BRAEKELEER, Owner  Michaël RAHOENS, Owner 
 
Tree nursery Michaël Rahoens is located in Oosterzele, Belgium and stands for excellent quality straight 
trees. Tree nursery Rahoens is specialized in growing ornamental- and avenue trees. The range consists of 
sizes 10/12 up to 16/18. Michael Rahoens the owner of the tree Nursery is expanding his family business. 
With passion & dedication, with an eye for perfection and a lot of patience, the profession is currently 
being passed on to the fourth generation. We deliver large quantities as well as with bare roots as with 
nice fixed wired root balls. The continuous pruning and binding results in very straight trees. Tree nursery 
Rahoens is also participating at major professional trade fairs such as "GroenGroen+" in The Netherlands, 
"IPM" in Germany and "Green is life" and “Gardenia” in Poland. 
 
 
 
 
Питомник Michaël Rahoens розташований в Остерзейле (Бельгія) і вирощує декоративні 
прямостовбурні дерева виняткової якості. Систематичне обрізання та підв'язка забезпечують 
надзвичайно прямі стовбури. Асортимент складають дерева розміром від 10/12 до 16/18. Власник 
питомника Міхаель Рагунса розширює свій сімейний бізнес і передає уже четвертому поколінню 
секрети успіху цього сімейного підприємства, а саме – професійності, самовідданості, прагнення до 
досконалості і багато терпіння. Michaël Rahoens постачає дерева великими партіями: з оголеним 
корінням або ж у добре зафіксованих дротових кореневих кулях. Питомник Michaël Rahoens також 
бере участь у великих професійних виставках, таких як "GroenGroen +" в Нідерландах, "IPM" в 
Німеччині, "Грін життя" і "Гарденія" в Польщі. 
 
Contact : Michaël Rahoens – michael@boomkwekerijrahoens.be - +32 495 04 24 61 
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OncoDNA 

Avenue Georges Lemaitre 25 
B - 6041 Gosselies 
 
Tel : +32 71 91 12 48 
infos@oncodna.com  
www.oncodna.com  
 

  
Fiona DEMOL, Business Development Manager         Sébastien SAUVAGE, Chief Production Officer 
 
OncoDNA, The Cancer Theranostic Company, is the European leading oncology company providing 
solutions for cancer treatments, at the same time contributing to the knowledge applied to the fight 
against cancer. 
OncoDNA’s team is fully dedicated to help oncologists worldwide developing services to enable better 
treatment choices and treatment efficacy monitoring. 
The innovative approach of OncoDNA is based on its unique OncoDEEP-OncoTRACE combination. 
OncoDEEP allowing a personalization of the treatment of each patient thanks the integration and 
interpretation of the results of Next Generation Sequencing and molecular pathology analyses; and 
OncoTRACE allowing a close monitoring of the patient’s response to the treatment through a simple blood 
sample. 
 
OncoDNA, The Cancer Theranostic Company, є провідною європейською онкологічною компанією, що 
надає рішення для лікування ракових захворювань, в той же час вносить свій вклад в знання 
стосовно боротьби з раком. 
Команда OncoDNA повністю присвячує себе допомозі онкологам у всьому світі розвиваючи послуги 
для того, щоб вони мали кращий вибір лікування і моніторингу ефективності лікування. 
Інноваційний підхід OncoDNA заснований на унікальній комбінації OncoDEEP-OncoTRACE. 
OncoDEEP дозволяє персоналізацію лікування кожного пацієнта завдяки інтеграції та інтерпретації 
результатів Next Generation Sequencing і молекулярної патології аналізів; і OncoTRACE дозволяє 
уважно стежити за реакцією пацієнта на лікування за допомогою простого зразка крові. 
Доповіді і результати обох служб відображаються в динамічному шляху через веб-платформу 
OncoSHARE для того, щоб забезпечити легке і швидке зчитування. 
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ROSIER Borealis  

Route de Grandmetz, 11a 
B - 7911 Moustier 
 
Tel : +32 69 87 15 14 
info@rosier.eu  
www.rosier.eu  
 

 Théophile CORIOU, Agronomist WestEU & Export Market 
 
ROSIER is a mineral fertiliser manufacturer based in Moustier (Belgium) since 1880. 
 
ROSIER is listed on the Brussels Euronext Stock Market and is part of the Borealis Group chemical division. 
Both the shareholding and a healthy financial structure guarantee awareness of the Company and its 
development. 
Thanks to perfectly adapted and state of the art industrial facilities, ROSIER is able to offer 
environmentally-friendly products that provide users with the best economical yield they can get. 

 The ROSAFERT® range primarily comprises simple and compound PK and NPK granulated 
fertilisers; 

 Specialty fertilisers from the ROSALIQ® and ROSASOL® ranges are essentially designed for the 
greenhouse, foliar complementary nutrition or fertirrigation markets. 

ROSIER is able to cater for all nutritional needs of any plant under any climate, which probably explains 
why ROSIER is established in over 100 countries. 
 
Компанія ROSIER, яка розташована в Мустье (Бельгія) є виробником мінеральних добрив з 1880 року. 
ROSIER котирується на Брюссельської фондовій біржі Euronext і є частиною хімічного підрозділу 
Borealis Group. Обидва акціонери і здорова фінансова структура є гарантією визнання компанії та її 
розвитку. 
Завдяки чудово адаптованих і ультрасучасних промислових об'єктів, ROSIER здатна запропонувати 
екологічно чисту продукцію, яка забезпечить користувачам найкращу економічну вигоду, яку вони 
можуть отримати. 

 Діапазон ROSAFERT® в основному включає в себе прості і складні PK і NPK гранульовані 
добрива; 

 Спеціалізовані добрива з діапазонів ROSALIQ® і ROSASOL®, в основному, призначені для 
теплиць, позакореневого додаткового харчування або фертигації 

ROSIER здатний задовольнити всі потреби в продуктах харчування будь-якої рослини при будь-яких 
кліматичних умовах, що й пояснює, чому ROSIER представлена в більш ніж 100 країнах. 
 

mailto:info@rosier.eu
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SPAQUE 

Boulevard d’Avroy, 38 Bte 6 

B - 4000 Liège 

 

Tel : +32 4 220 94 11 

c.neculau@spaque.be  

www.spaque.be  

 

 Claudia NECULAU, Associate manager 

With 25 years of experience, SPAQuE has become the reference consultancy firm on issues concerning 
landfill rehabilitation, brownfields decontamination and environmental expertise. Due to this experience, 
the company is recognized as a key operator and main contractor at the international level for its scientific 
environmental approach. 
SPAQuE is a consultancy firm specializing in: 
• Improvement of the knowledge of polluted sites; 
• Economic, technical and town-planning feasibility studies of polluted sites; 
• Design and implementation of rehabilitation work for polluted and building sites; 
• Supervision of rehabilitation woks ; 
• Maintenance and post-management ; 
• Energy recovery from the rehabilitated landfills and brownfields (cogeneration (biogas), solar, wind, 

hydraulic power (hydroelectric micro-power station), energy crops (miscanthus). 
Spaque is interested to develop partnerships with public and private companies, and is particularly 
interested in Horizon 2020 and INTERREG calls. 
 
Маючи 25-річний досвід, компанія SPAQuE стала зразковою консалтинговою компанією в галузі 
відновлення територій недіючих промислових зон і сміттєзвалищ. Завдяки своєму досвіду компанія 
визнана ключовим оператором і головним підрядником на міжнародному рівні по науковому 
підходу до навколишнього середовища. 
SPAQuE є консалтинговою компанією, що спеціалізується на такій діяльності: 
• Поповнення інформації про забруднені території 
• Техніко-економічне та містобудівне обґрунтування для забруднених територій 
• Розробка й реалізація проектів відновлювальних робіт на забруднених територіях і будівельних 

майданчиках 
• Нагляд за виконанням відновлювальних робіт 
• Догляд та менеджмент після виконання робіт 
• Розробка проектів по виробництву зеленої енергії на відновлених територіях сміттєзвалищ і 

занедбаних об'єктах промислової забудови з використанням біогазу (когенерація), сонячної 
енергії, енергії вітру і мікро-ГЕС та енергетичних культур (міскантус). 

Компанія SPAQuE зацікавлена у розвитку партнерських відносин з громадськими структурами і 
приватними компаніями і, особливо, в участі в програмах Horizon 2020 та INTERREG.  
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UMBROSA 

Heirweg , 198 
B - 8800 Roeselare 
 
Tel : +32 51 30 22 60 
peter.vanderkeilen@umbrosa.com  
www.umbrosa.be  
 

 Peter VANDERKEILEN, European Sales Development Manager 
 
Unique Shade Design, there is no better way to summarize what Umbrosa is all about. The company is 
headquartered in Belgium and offers an ingenious collection of first rate, flexible and artful contract-grade 
shade solutions - Paraflex, Ingenua, Icarus, Rimbou, Spectra, Eclipsum, Infina, Nauta and Piet boon – each 
ensuring protection from the sun in a sleek and stylish way. Umbrosa shade solutions make a sweeping 
statement of both elegance and understated simplicity, combined with unseen ergonomics that take “ease 
of use” to another dimension.Umbrosa deliberately chooses to work with top-notch Belgian designers and 
to manufacture exclusively in Belgium. Components are crafted from durable anodized aluminum, UV-
resistant materials, and the highest quality fabrics to provide long-lasting shade year after year. Our 
umbrella lines are exported to over 60 countries and are used worldwide in both the residential and the 
commercial market. 
 
Унікальний дизайн Shade – найкраща ілюстрація того, що представляє собою Umbrosa. Головний офіс 
компанії знаходиться в Бельгії і пропонує винахідливу колекцію першокласних, гнучких та вправних 
рішень із затінення – Paraflex, Ingenua, Icarus, Rimbou, Spectra, Eclipsum, Infina, Nauta та Piet boon, 
кожне з яких забезпечує захист від сонця у стильний спосіб. 
Рішення із затінення Umbrosa одночасно являють собою елегантність та витончену простоту у 
поєднанні з невидимою ергономікою, які виводять «легкість використання» на новий рівень. 
Umbrosa свідомо обирає роботу з першокласними бельгійськими дизайнерами і виробляє свою 
продукцію виключно в Бельгії.  
Компоненти виготовляються з міцного анодованого алюмінію, стійких до ультрафіолету матеріалів, а 
також тканин найвищої якості з метою довготривалого забезпечення тіні рік за роком. Наші 
парасолькові лінійки експортуються у більш ніж 60 країн і використовуються у всьому світі як на 
житловому, так і на комерційному ринку. 
 

  

mailto:peter.vanderkeilen@umbrosa.com
http://www.umbrosa.be/
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UNIGOM 

Menenstraat 300 
B - 8560 Wevelgem 
 
Tel : +32 56 41 12 04 
info@unigom.be  
www.unigom.be  
 

 Patrick MEYFROIT, CEO 
 
Unigom is an independent family owned company specialised in solid tyres, with production facility in 
Wevelgem. 
 
Our focus: forklift and Ground Support Equipment (GSE). 
 
As we are a responsible producer, we take care of the tyre from cradle to cradle. 
 
 
 
 
Unigom є незалежною сімейною компанією, яка спеціалізується на виробництві твердих шин на 
заводі у Вевельгемі. 
Наш фокус: навантажувачі і наземне технологічне обладнання (GSE). 
Як відповідальний виробник, ми піклуємося про шини за концепцією «від колиски до колиски» 
(безвідходного виробництва). 
 

http://www.unigom.be/
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