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ELLEN CLEEREN
REDACTRICE ONDERNEMINGEN

Lovend of
marktverstorend?
De wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO), waarmee de wetgever bedrijven met tijdelijke moeilijkheden de kans
biedt een doorstart te maken, lijkt op het eerste gezicht een succes.
Sinds 1 april 2009, toen de wet wat aarzelend uit de startblokken
schoot, kregen bijna 1.800 Belgische ondernemingen van de handelsrechtbanken wat ademruimte om werk te maken van een herstelplan. Zo kunnen ze hun voortbestaan en de daarbijbehorende
werkgelegenheid veiligstellen. Op zich een lovenswaardige zaak.
Alleen slagen niet alle bedrijven erin dat herstelparcours met
succes af te ronden. Dat heeft alles te maken met het feit dat de
rechtbanken verplicht zijn vrijwel elk verzoek in te willigen. Daardoor vinden ook bedrijven met structurele, niet-oplosbare problemen hun weg naar de goedbedoelde wet, om nog maar te zwijgen
van de malafide ondernemers. Want alleen al door een verzoek in te dienen,
kunnen met schulden beladen ondernemingen aan de gedwongen verkoop van
hun bedrijfsmaterieel ontsnappen. Zodra het verzoek is ingediend, staan de
meeste schuldeisers machteloos. Alle betalingen aan de schuldeisers worden opgeschort. En voor noodlijdende ondernemingen die alle wettelijke termijnen in de
De wet is niet
WCO aaneen weten te rijgen, geldt dat
bestemd voor
voordeel mogelijk zelfs voor een periode
cowboys die zo van
twee jaar.
aan hun betaDat brengt ons meteen bij een eerste
lingsverplichtin- kinderziekte van de WCO. De wet is niet
gen proberen
bestemd voor ondernemingen die aan de
te ontsnappen. faillissementscriteria voldoen en zeker
niet voor cowboys die zo aan hun betalingsverplichtingen jegens hun leveranciers proberen te ontsnappen. Helaas hebben de handelsrechtbanken nu nauwelijks armslag
om daar paal en perk aan te stellen. Van die rechtbanken wordt niet
verwacht dat ze - op het ogenblik dat het verzoek wordt ingediend
- onderzoeken of het bedrijf nog levensvatbaar is.
Maar ook daarna zijn de controles op de uitvoering van het herstelplan nagenoeg onbestaande. De secretaris-generaal van de grafische sector trok al aan de alarmbel: in minstens één geval is een
bedrijf er tijdens de gerechtelijke reorganisatie in geslaagd de
schuldenberg nog eens met enkele honderdduizenden euro’s groter
te maken.
Daarom is het toe te juichen dat met name de Waalse handelsrechtbanken - u leest het goed - de bedrijven in moeilijkheden kort
houden. Gemiddeld krijgen de Waalse noodlijdende bedrijven
slechts één maand de tijd om hun ideeën over de weg naar het herstel uit te werken. Overtuigen die plannen niet, dan volgt onverbiddelijk het faillissement. En zo hoort het ook. Gelukkig krijgt dat
voorbeeld ook in Vlaanderen stilaan navolging.
Wie niet in aanmerking komt voor een daadwerkelijk herstel,
moet geweerd worden. Het omgekeerde leidt tot concurrentievervalsing en is een streep door de rekening van alle ondernemers die
wel bonafide zijn en een echte overlevingskans verdienen.

Reageren? www.tijd.be/commentaar

WWW.TIJD.BE

> DOSSIER

Aandelen van 2010
Volg de reeks over
de aandelen die het
voorbije beursjaar
kleurden ook online.

NIEUWS EN DEBAT
> De bemiddelingspoging van Johan
Vande Lanotte blijft boeien. Er is
enige hoop op ‘witte rook’, nu ook
de Franstaligen aangeven te kunnen
werken met de nieuwe nota van de
bemiddelaar.
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Breton helpt Atos Origin
aan plaats in koppeloton IT
l Frans IT-dienstenbedrijf neemt Siemens-dochter over l Duits conglomeraat krijgt 15 procent in Atos
DIETER SNOECK

‘D

it is waarschijnlijk
een van de belangrijkste industriële
partnerschappen in Europa van de
laatste jaren.’ Thierry Breton, CEO
van de Franse IT-dienstengroep
Atos Origin, glunderde van trots
gisterochtend. De oud-minister
van Financiën van Frankrijk
mocht aankondigen dat zijn bedrijf Siemens SIS overneemt, de
informatica-afdeling van de Duitse
industriële reus. In een klap behoort Atos Origin tot de top 10 van
’s werelds grootste IT-dienstenbedrijven.
Het aandeel van Atos Origin
schoot op de beurs 13,5 procent ho-

ger. Analisten wijzen erop dat de
Fransen amper risico nemen met
deze deal. De overnamesom bedraagt dan wel 850 miljoen euro,
maar Atos moet Siemens ‘slechts’
186 miljoen euro in cash. De Duitsers krijgen ook voor 250 miljoen
euro obligaties en een belang van
15 procent in Atos. Dat maakt Siemens in een klap de op een na
grootste aandeelhouder. Bovendien zal Siemens de herstructureringskosten (250 miljoen euro) betalen.
KRITISCHE MASSA

De overname is erg belangrijk
voor Atos. Tot nu ontbrak het de
Fransen steeds aan voldoende kritische massa op het merendeel van
de markten waar ze actief zijn.

Thierry Breton.
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KRITIEK

De aantijgingen van organenhandel in
Kosovo en het naburige Albanië zijn niet
nieuw. Het Internationaal Oorlogstribunaal in Den Haag onderzocht ze twee
jaar geleden al, maar zette de speurtocht naar bewijslast stop. De Raad van
Europa haalt dan ook hard uit naar de
internationale gemeenschap. De Verenigde Staten, andere westerse mogendheden, de Europese Unie: allemaal
hadden ze tijdens de Balkanoorlog weet

D

van de handel en wandel van de Drenica-groep,
maar ze keken de andere kant uit. ‘De internationale organisaties in Kosovo verkozen een
pragmatische politieke aanpak, die tot elke prijs
de stabiliteit op korte termijn nastreefde en
daarbij belangrijke rechtsprincipes overboord
gooide’, schrijft de Raad in zijn rapport.
Toen de onderhandelingen over een vredesakkoord, waarbij Thaci de Kosovaars-Albanese
delegatie leidde, in 1999 mislukten, verdreef
een NAVO-bombardement de Serviërs uit de
regio. Kosovo werd onder het protectoraat van
de Verenigde Naties geplaatst en Thaci werd
de eerste premier van het opstandige gebied.
In 2007 kwam hij weer aan de macht en een
jaar later riep hij eenzijdig de onafhankelijkheid van Kosovo uit. Servië protesteerde hevig, maar de meeste westerse landen erkenden
de nieuwe staat.
Eulex, de EU-politiemacht die nog steeds actief is in Kosovo, zei gisteren het rapport van
de Raad van Europa
nauwgezet te bestuderen. Servië liet, niet
verrassend, weten
dat de positie van
Thaci stilaan onhoudbaar is. Maar
in eigen land blijft
de gewezen rebellenleider onaantastbaar. Zelfs de
oppositiepartijen, die hem zondag nog van
fraude betichtten bij de parlementsverkiezingen, schaarden zich
gisteren eendrachtig
achter Thaci.
© EPA

> Moody’s dreigt met een ratingverlaging voor Spanje, wat zich weerspiegelde in de koersen van de financiële
aandelen.

Regering regelt
‘postjesrel’ rond
Staatsveiligheid

> MEEST
GELEZEN

Macrocijfers VS
kunnen beurzen
niet redden.
(9.496 hits)

> Econoom Ivan Van de Cloot komt terug op de mogelijke ratingverlaging
voor België door Standard & Poor’s.
‘Stoppen met navelstaren’, is zijn
boodschap.

BLOG
Bear & Bull Blog
> Een eigenzinnige kijk op de marktenactualiteit. Lees bijvoorbeeld over de
opkomende internationalisering van
de yuan.
T-Zine
> Tips, tricks, besprekingen en leuke
weetjes over technologie en
consumentenelektronica.
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Superjacht van
Roman Abramovich
vaart eindelijk uit

Siemens-topman Peter Löscher
wou al lang af van zijn structureel
verlieslatende IT-dochter. De
jongste jaren focust het Duitse
conglomeraat steeds meer op drie
kerndivisies: industrie, energie en
gezondheidszorg. Eerder gingen al
de telecomactiviteiten de deur uit.
Er duiken ook berichten op dat
Siemens overweegt zijn verlichtingsdivisie Osram, goed voor zo’n
6,5 miljard euro omzet, te verkopen of naar de beurs te brengen.
Als dat bevestigd wordt, dan keert
Siemens opnieuw een consumentensector de rug toe.

Laatste Astra bij Opel Antwerpen

Amerikaanse
regering begint
rechtszaak tegen BP

l Assemblagelijn Antwerpse autofabriek definitief stilgelegd l Doek valt over 81 jaar autoproductie

De Amerikaanse regering start
een rechtszaak tegen de Britse olieproducent BP en vier andere bedrijven die betrokken waren bij de olieramp in de Golf van Mexico. Het
gaat om Transocean (de eigenaar
van het ontplofte boorplatform),
Lloyds of London (de verzekeraar
van BP) en twee minderheidsaandeelhouders van de lekkende oliebron, Anadarko Petroleum en
MOEX (een dochter van het Japanse Mitsui). De regering stapt naar
een federale rechtbank in New Orleans om de bedrijven te dwingen
de volledige schade van de olieramp te vergoeden. Opmerkelijk is
dat Halliburton, een onderaannemer bij de misgelopen boringen,
niet werd gedagvaard. Een woordvoerder liet verstaan dat de rechtszaak nog uitgebreid kan worden.

DAVID ADRIAEN

G

itzwart. Dat was de
kleur van de allerlaatste
Opel Astra die van de
band rolde bij de Antwerpse assemblagefabriek van General Motors. Daarmee komt een einde aan
81 jaar autoassemblageactiviteit
van de Amerikaanse groep in ons
land. 13.306.292 wagens werden
geproduceerd in de fabriek aan de
Noorderlaan en de vele andere
Antwerpse sites waar GM in de
loop der jaren auto’s assembleerde.
Het stilleggen van de assemblagelijn is ook meteen het einde van
de vestiging. Een beperkte ploeg
zal nog tot vrijdag zorgen voor de
afwerking en het afstellen van de
laatste wagens, zodat tegen het
weekend alle productieactiviteiten achter de rug zijn. Maandag
volgt een officiële afscheidsdrink
en wordt de laatste Astra verloot
onder de 1.300 personeelsleden
die tot het einde bleven.
Op een onderhouds- en bewakingsploeg na vallen de meeste
werknemers tot het jaareinde terug op het systeem van economische werkloosheid. Dan gaan ze
met brugpensioen of krijgen ze de
afgesproken vertrekpremie uitbetaald.

Cobelguard gaat
boeken Brink’s
onderzoeken

VERKOOP PER OPBOD
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Lees het persbericht
van ratingbureau
Moody’s over
Spanje.

OSRAM

CHRISTOPHE DE RIJCKE

Kosovo’s premier en maffiabaas
Een maffiabaas. Zo omschrijft de Raad van
Europa in een rapport Hashim Thaci (42), de
premier van Kosovo die zondag werd herverkozen. Thaci reageerde gisteren als door een
wesp gestoken en verwierp de aantijging als
‘ongegrond en lasterlijk’.
De Raad van Europa, die losstaat van de Europese Unie, is een eerbiedwaardige instelling die 47 Europese landen samenbrengt
in de strijd voor meer democratie en mensenrechten op het oude continent. De
beschuldigingen aan het adres van
Thaci, de voormalige politieke
leider van het Kosovaarse
Bevrijdingsleger UCK met als
codenaam de slang, zijn niet
min. Tijdens de guerrillaoorlog tegen Servië, van
1997 tot 1999, was hij
‘een sleutelspeler in
Kosovo’s maffia-achtige structuren van georganiseerde misdaad’.
Thaci, schrijft de Raad,
stond aan het hoofd van
de zogenaamde Drenicagroep. Die hield zich bezig met
moorden, martelingen, de handel in
menselijke organen en drugssmokkel.

in België 220 miljoen euro omzet
en krijgt er een kleine 400 werknemers van Siemens SIS bij.

Chanos voert
eenzame strijd
tegen China

VIDEO

> DOCUMENT

Grote internationale contracten
moest Thierry Breton aan zich laten voorbijgaan. Met een gecombineerde omzet van 8,7 miljard euro
(vroeger 5,1 miljard) en 78.000
werknemers heeft de fusiegroep
wel voldoende wapens.
De Fransman, die eerder slaagde in een zware sanering bij France
Telecom, zet alvast volop in op
cloud computing. Daarbij kunnen
bedrijven of particulieren hun gegevens en programma’s op een externe server plaatsen en ze via het
internet raadplegen. Het moet
Atos binnen drie jaar een omzet
van 10 miljard euro opleveren.
In ons land is Atos vooral bekend van zijn dochter Atos Worldline, die het Belgische betaalverkeer beheert. De nieuwe groep telt

Thaci
JAN VAN HESSCHE
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Na vier jaar van strenge veiligheidscontroles is The Eclipse, het superjacht van de Russische miljardair Roman Abramovich, eindelijk uitgevaren. De 163 meter lange boot is het grootste jacht ter wereld. The Eclipse
vertrok aan de Noorse kuststad Kristiansand en is onderweg naar de
Cariben. Kostprijs: 300 miljoen euro. Het vermogen van Abramovich,
eigenaar van voetbalclub Chelsea, wordt geschat op 8,7 miljard euro.

l wekenlang ligt de Staatsveiligheid op apegapen
omdat de ontslagnemende regering-Leterme ruziet over een politieke benoeming. Maar gisteren
heeft het kernkabinet een oplossing gevonden, bevestigt minister
van Justitie Stefaan De Clerck
(CD&V) aan De Tijd.
De staatsveiligheid kon niet
eens doelwitten observeren met
een cameraatje zolang de regering
het niet eens was over de benoeming van een nieuwe commissie

e bekende tegendraadse
belegger Jim Chanos
( foto) heeft 20 miljoen dollar opgehaald voor een nieuw fonds:
Kriticos International. Wellicht
wil Chanos met het fonds munt
slaan uit een door hem verwachte implosie van de Chinese economie.
Het fonds wordt geleid door
Chanos en zijn partner Brian Nichols, leren documenten die zijn
ingediend bij de
toezichthouder.
Beiden staan ook
aan het roer van
Kynikos, een ander hedge fund
met een Griekse
naam en met een
omvang van liefst
© BLOOMBERG
3 miljard dollar
(2,3 miljard euro). Verdere informatie ontbreekt, bijvoorbeeld
over de strategie van het fonds.
Maar op basis van recente verklaringen van Chanos kunnen we
ons een idee vormen.
Chanos is vooral bekend om
het ‘shorten’ van aandelen: hij
verkoopt geleende aandelen in de
hoop ze later goedkoper terug te
kopen. Hij kreeg een ijzersterke
reputatie omdat hij vanaf 2000
Enron begon te shorten, lang
voor de instorting van de energiereus in 2002 na massale boekhoudfraude. In 2000 was Enron
bij beleggers en analisten nog erg
populair.
CRASH

Chanos herhaalt nu die strategie voor China. Is China nu razend populair bij beleggers, dan
is Chanos ervan overtuigd dat het
land rijp is voor een crash. ‘De
economische groei in China bestaat vooral uit investeringen in
vastgoed. Dat is niet houdbaar.
Er bestaan ‘lege steden’ in China’,
zei Chanos vrijdag op de Amerikaanse zakenzender CNBC.
Voor wie wil investeren in het
fonds van Chanos: de minimuminleg bedraagt 1 miljoen dollar.

die de onderzoeksmethoden moet
controleren. Zelfs in terrorismezaken konden bepaalde onderzoeksmaatregelen niet worden
genomen. Het probleem was dat
de MR dwarslag zolang ‘haar kandidaat’, de procureur des Konings
van Namen Bernard Claude, niet
in de commissie mocht zetelen.
Na een objectieve selectie was immers een PS-magistraat aangewezen: een rechter van het hof van
beroep van Bergen.
Nu heeft het kernkabinet
beslist dat de MR-procureur het
haalt. De voorzitter van de toezichtscommissie blijft de eerder al
voorgestelde Antwerpse onderzoeksrechter Paul Van Santvliet.
Het derde postje verandert wel en
gaat naar de Mechelse rechter Viviane Deckmyn.
LB/PBL

Over het lot van de productiehal bestaat nog veel onduidelijkheid. De machines worden na
Nieuwjaar per opbod verkocht aan
geïnteresseerde autobedrijven.
Maar over de site zal nog een robbertje gevochten worden door GM
en het Antwerpse Havenbedrijf,
dat een voorkooprecht bezit.
Het verhaal van GM in Antwerpen begon in 1924, met de productie van 2.040 wagens in een oude
abdij in de Fortuinstraat. De fabriek werd door de Amerikanen

Deutsche
Bank opent
eigen casino
in Las Vegas

D

eutsche Bank heeft in de
Amerikaanse gokmetropool Las Vegas een eigen casino
geopend. The Cosmopolitan is
een van de grootste en duurste
goktenten aan de beroemde
Strip in de woestijnstad.
De Duitse groep is eerder onvrijwillig in de gokwereld beland. Deutsche Bank had een lening toegestaan aan vastgoedtycoon Ian Bruce Eichner, maar
die kwam tijdens de financiële
crisis in ademnood. Om het
geïnvesteerde bedrag niet volledig te verliezen, besloot de
bank dan maar het project over
te nemen en zelf het casino af te
werken.
The Cosmopolitan heeft
4 miljard dollar (3 miljard euro)
gekost en torent vijftig verdiepingen hoog uit boven de Strip.
In het hedendaagse ontwerp
met grote glaspartijen gaan
1.500 gokautomaten, 80 speeltafels en meerdere clubs en restaurants schuil. Het aanpalende hotel biedt 3.000 kamers
voor zo’n 150 euro per nacht.
The Wall Street Journal berekende dat het Deutsche Bank
minstens 15 jaar zal kosten om
haar geld terug te verdienen.
Daarvoor dient het casino dan
wel even populair te worden als
het beroemde Bellagio.

De werknemers van Opel Antwerpen verzamelen rond de allerlaatste Opel Astra die van de band is gerold in de fabriek.
oorspronkelijk opgezet om auto’s
te bouwen met een embleem van
Chevrolet op de motorkap. Pas in
de jaren 50, nadat de fabriek al enkele keren was verhuisd, werd

Antwerpen synoniem voor Opel.
GM nam in 1929 het Duitse merk
over.
De jongste jaren produceerde
GM Antwerpen enkel nog een aan-

tal varianten van de populaire
compacte gezinswagen Astra. De
decennia voordien werden er
vooral de modellen Kadett, Manta,
Ascona en Vectra in elkaar gezet,

RV

die allemaal ook in ons land erg
populair waren.
Ook de Astra doet het momenteel goed, maar de beslissing om de
nieuwste generatie van het model

niet in Antwerpen te bouwen, betekende de doodsteek voor de fabriek. Een door GM beloofd alternatief model kwam er niet, evenmin als een overnemer.

Nederlandse tv-markt België valt uit top 3
van belastingdruk
open voor De Persgroep
l Italië haalt ons land in

l Verkoop tv-zenders ProSiebenSat.1 biedt kans op aanvulling portfolio
en de overname realiseren via
hun gezamelijke vennootschap
VMMa, het bedrijf achter VTM,
2BE en Q-Music. Maar Roularta,
met een eigen vermogen van
312 miljoen euro in 2009, heeft
pas de overnames van een reeks
magazines in Frankrijk verteerd.

JOZEF VANGELDER

I

n de Nederlandse pers is
nu ook De Persgroep opgedoken als mogelijke
overnemer van de tv-zenders
SBS 6, Net 5 en Veronica. De Duitse mediagroep ProSiebenSat.1
overweegt de Nederlandse zenders te verkopen, samen met haar
omroepen in Scandinavië en
Vlaanderen (VT4 en VijfTV).
De voorbije dagen bevestigden
het uitgeefconcern TMG (Telegraaf Media Groep) en de mediatycoon John de Mol hun interesse
voor de Nederlandse zenders.
Gisteren schoof de Volkskrant op
haar website daar ook de Belgische mediagroep De Persgroep
tussen. De krant baseert zich op
een uitspraak van topman Christian Van Thillo vorig jaar. Die zou
gezegd hebben geïnteresseerd te
zijn in een grote Nederlandse
tv-zender als de kans zich voordoet.
PORTFOLIO

Het zou geen onlogische stap
zijn. In België is De Persgroep actief in kranten, magazines, radio
en tv. In Nederland bezit De Persgroep een reeks kranten, zoals De
Volkskrant en het Algemeen Dagblad, maar als audiovisueel medium heeft ze enkel Q-Music Nederland. Met de tv-zenders van

STRENGE WET

Christian Van Thillo.
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ProSiebenSat.1 erbij zou De Persgroep haar Nederlandse portfolio
kunnen vervolledigen.
Het Financieele Dagblad plakt
op de Nederlandse en Vlaamse tvzenders van ProSiebenSat.1 een
waarde van 765 miljoen euro. Het
is niet zeker of De Persgroep meteen bedragen van die grootteorde
op tafel wil leggen. De mediagroep, met een eigen vermogen
van 207 miljoen euro in 2009,
heeft nog maar net de overname
van haar Nederlandse kranten
verwerkt.
Eventueel kan De Persgroep
samenspannen met Roularta

Bovendien is Telegraaf Media
Groep (TMG) een concurrent van
formaat bij een eventuele overnamestrijd. Het eigen vermogen bedroeg vorig jaar 466 miljoen euro.
Het concern heeft een belang van
12 procent in ProSiebenSat.1, dat
tegen de huidige beurskoers
288 miljoen euro waard is. Als
TMG dat belang verzilvert, kan
dat een overname van de tv-zenders financieel vergemakkelijken.
Tot nog toe hield de strenge Nederlandse wet op mediaconcentraties de expansie van TMG onder de knoet. Maar op 1 januari
wordt de wet geschrapt. Vanaf
dan moet de Nederlandse Mededingingsautoriteit marktconcentraties controleren.
Het is niet uitgesloten dat ook
TMG samenwerking zoekt, bijvoorbeeld met John de Mol. Die
heeft vandaag 26,3 procent in
RTL Nederland, de grote concurrent van ProSiebenSat.1. De Mol
werd rijk met tv-programma’s als
‘Big Brother’ en scheert weer
hoge toppen.

PIETER BLOMME

B

elgië heeft de vierde
hoogste belastingdruk
van alle OESO-landen.
Dat blijkt uit een studie over
2009 van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling, de economische
denktank van de industrielanden. In 2008 stond ons land nog
op de derde plaats. Maar Italië
heeft ons ingehaald.
De belastingdruk in België
zakte vorig jaar: het overheidsbeslag daalde van 44,2 procent van
het bruto binnenlands product
(bbp) in 2008 tot 43,2 procent in
2009. Die daling is onder meer
het gevolg van de sterke terugloop van de bedrijfswinsten. De
vennootschapsbelasting zakte in
2009 met ruim 3 miljard tot
9 miljard euro. Ook de fiscale en
parafiscale lasten op de gezinnen
zakten met ruim 2 miljard euro
tot 42,3 miljard euro. Tijdens de
crisis gingen veel jobs verloren,
waardoor er minder personenbelasting binnenkwam.
In 2007 was de belastingdruk
in ons land ook al eens onder 44
procent van het bbp gezakt, maar
daarvoor was het van 1975 geleden. Toen bedroeg de belastingdruk 39,5 procent.
BUURLANDEN

Er zijn drie OESO-lidstaten
waar de belastingdruk nog hoger

Belastingdruk 2009
in procent bbp

Denemarken
Zweden
Italië
België
Finland

48,2
46,4
43,5
43,2
43,1

bron: OESO

ligt dan in België. In Denemarken
bedraagt het overheidsbeslag
48,2 procent van het bbp, gevolgd
door Zweden met 46,4 procent
en Italië met 43,5 procent.
In vergelijking met onze
buurlanden scoort België nog altijd slecht. In Frankrijk bedroeg
de belastingdruk vorig jaar
41,9 procent, in Luxemburg
37,5 procent en in Duitsland
37 procent. Van Nederland zijn
de cijfers nog niet bekend. In
2008 lag de belastingdruk daar
op 39,1 procent.
MEXICO

De gemiddelde belastingdruk
in de OESO-landen zakte vorig
jaar tot 33,7 procent van het bbp,
tegenover 34,8 procent in 2008.
Het gaat om de laagste gemiddelde belastingdruk sinds begin jaren 90.
De OESO-landen met de laagste belastingdruk zijn Mexico
(17,5%), Chili (18,2%), de Verenigde Staten (24%) en Turkije
(24,6%).

Het Belgische bewakingsbedrijf
Cobelguard, een dochter van de
beursgenoteerde holding Ackermans & van Haaren, begint volgende week een onderzoek van de
boeken van waardetransporteur
Brink’s Belgium. Pas na dat onderzoek valt de beslissing of er een
bod wordt uitgebracht of niet. Cobelguard werd al genoemd als mogelijke overnemer, maar stelde
zich daarna veeleer afwachtend
op, waarschijnlijk om pas na een
faillissement toe te slaan.
De voorbije dagen nam het bedrijf
weer een actievere houding aan.
Alleen kreeg het niet de gevraagde
informatie van de voorlopige bestuurders van Brink’s. Dat veranderde pas na een aanmaning per
aangetekende brief. Cobelguard
noemt dat ‘zeer merkwaardig’.

Nieuwe Franstalige
burgemeesters
in Vlaamse Rand
Nu ook het FDF beseft dat de
drie burgemeesters in de Vlaamse
Rand nooit zullen worden benoemd, dragen de Franstalige partijen cdH, MR, FDF en PS nieuwe
kandidaten voor. Dat zegt Luk Van
Biesen (Open VLD), die in Kraainem in de gemeenteraad zetelt. In
zijn gemeente steunen de Franstaligen de voordracht van eerste
schepen Veronique Caprasse
(FDF) als burgemeester, terwijl
dienstdoend burgemeester Arnold
D’Oreye (FDF) een stap terug zou
zetten. Ook in Wezembeek-Oppem en Linkebeek zouden zulke
manoeuvres bezig zijn. Van Biesen
is positief, ‘al moeten we niet blind
zijn. De voorgestelde kandidaatburgemeesters zijn trouwe en hevige francofonen en zeker geen geBELGA
matigde Franstaligen.’

Novartis koopt
rest van Alcon
voor 13 miljard dollar
De Zwitserse farmagroep Novartis koopt de minderheidsaandeelhouders van de lenzenfabrikant Alcon uit voor 12,9 miljard
dollar (9,8 miljard euro). Meerderheidsaandeelhouder Novartis wou
al langer het Amerikaanse bedrijf
volledig inlijven, maar stootte op
bezwaren van koppige minderheidsaandeelhouders. Die gaven
toch hun zegen nadat de geneesmiddelenfabrikant zijn bod had
verbeterd. Novartis garandeert dat
de minderheidsaandeelhouders
168 dollar per aandeel krijgen. Dat
komt overeen met de gemiddelde
prijs die Novartis aan Nestlé betaalde voor de controle over Alcon.
Die transactie waardeerde het
oogverzorgingsbedrijf op 52 miljard dollar. Alcon heeft een belangrijke productievestiging in Puurs.

ADVERTENTIE

Dit Was 2010
Het eigenzinnig jaaroverzicht van De Tijd.
Nu zaterdag gratis bij De Tijd.
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