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De Wever en Di Rupo moeten België uit impasse halen

DIRK DE WILDE

H et tekort op de Belgi-
sche begroting zal dit
jaar oplopen tot 5 pro-

cent van het bbp, in plaats van de
beloofde 4,8 procent. Dat zegt de
Europese Commissie, die zich re-
latief tevreden toont. De tevre-
denheid vindt echter meer zijn
oorzaak in de conjunctuur dan in
de concrete bespa-
ringen. Die zijn er
namelijk zo goed als
niet.

De Europese
Commissie oordeelt
vandaag over de be-
sparingen bij een
reeks lidstaten met
een overdreven
overheidstekort. Die
landen kregen van
Europa een bespa-
ringstraject opge-
legd om hun begroting tegen 2012
of 2013 weer onder de 3 procent-
norm te brengen. Gezien de hoge
overheidsschuld moet België al in
2012 die norm respecteren.

De Belgische overheden ver-
kleinen hun gezamenlijk tekort
van 6 procent vorig jaar naar
5 procent dit jaar. Daarom kan de
Commissie wel leven met het Bel-
gische budgettaire beleid, aldus
een insider. Toch heeft de Com-
missie vragen. De verbetering van
het tekort is voornamelijk toe te
schrijven aan een beter dan ver-
wachte economische evolutie

sinds eind 2009. Ook zijn er wat
besparingen, onder meer door de
Vlaamse regering, en zijn de sti-
muleringsmaatregelen al iets af-
gebouwd.

De structurele sanering door
de federale overheid is echter on-
voldoende. De bedoeling was dat
er dit jaar een half procent struc-
turele sanering zou zijn, maar in
realiteit zal België eindigen op de
helft daarvan. Dit kwart procent

staat in schril con-
trast met de drie-
kwart procent die
Europa wil. Dat
komt onder meer
doordat sommige
uitgaven stijgen.

De Commissie
hekelt al langer dat
er voor 2011 geen ge-
detailleerde bespa-
ringen zijn uitge-
werkt en voor 2012
zelfs helemaal niets

is gepland. Hierin moet dringend
verandering komen wil België het
doel van 2012 halen.

De Commissie dringt ook aan
op een veel betere controle op uit-
gaven en inkomsten om zo de be-
grotingsevolutie beter te kunnen
opvolgen en bijsturen.

Het oordeel van de Commissie
over België is ook in min of meer-
dere mate van toepassing op heel
wat andere lidstaten. Er wordt
wel gesaneerd, maar het zou alle-
maal wat beter kunnen. Zeker in
de jaren 2011 en 2012 als de eco-
nomie is hersteld.

Europa wacht op
echte besparingen
l Conjunctuur houdt begroting op rechte pad

WOUTER VERVENNE

H et renteverschil tussen
België en de buurlan-
den is gisteren met 3

tot 4 basispunten gestegen na de
politieke aardverschuiving van
zondag. Hier en daar werd wel Bel-
gisch staatspapier verkocht, maar
er is geen sprake van paniek, zeg-
gen handelaars en analisten.

De grote verkiezingsoverwin-
ning van de N-VA en de PS kan de
regeringsvorming bemoeilijken.
Sommige investeerders vrezen dat
lange onderhandelingen over een
staatshervorming de sanering van
de overheidsfinanciën zullen ver-
tragen.

De Belgische tienjaarsrente
steeg met 11 basispunten tot 3,47
procent. In Duitsland steeg de ren-
te slechts met 8 basispunten tot
2,64 procent. Daardoor klom de
‘spread’ tot 83 basispunten. In
Frankrijk en Nederland, andere
kernlanden van de eurozone, bleef
het renteverschil tegenover Duits-
land ongeveer stabiel. In Spanje,
Ierland en Griekenland steeg de
rente nog meer dan in België, maar
zij worden niet als kernlanden be-
schouwd.

Alexandre De Groote, obliga-
tiehandelaar van het beurshuis

Petercam, maakt
zich geen zorgen
over de toename
van het rentever-
schil tussen België
en de buurlanden.
‘We zien een extra
spread van een vier-
tal basispunten,
maar dat betekent
niet zoveel. Ieder-
een blijft koel. Er is
geen sprake van
aanvallen van inves-
teerders. Ik heb sommige inves-
teerders Belgische obligaties zien
verkopen, maar ik heb ook kopers
gezien.

‘De reactie is beperkt’, zegt
ook Michaël De Man, obligatie-

specialist van KBC.
‘België krijgt voor-
lopig nog het voor-
deel van de twijfel.
Er is zeker geen
sprake van paniek.
Op de CDS-markt,
waar verzekeringen
tegen wanbetaling
worden verhandeld,
was de beweging
groter. Sommige
partijen kopen
bescherming tegen

een wanbetaling van België.’
De ‘spread’ blijft ondanks de

stijging van gisteren lager dan vo-
rige week donderdag, signaleert
Kristof Wauters, obligatiespecia-
list van BNP Paribas Fortis Private

Banking. ‘Al bij al valt de reactie
mee. Ik zie geen grote onrust bij
Belgische en buitenlandse klan-
ten.’

DUIDELIJKHEID
Maar hij hoopt wel dat er snel

duidelijkheid komt over een nieu-
we regering. ‘Hoe langer de rege-
ringsvorming duurt, hoe hoger de
spread.’

De Groote zit op dezelfde golf-
lengte. ‘Buitenlandse investeer-
ders kijken naar alle eurolanden.
De andere landen hebben sane-
ringsplannen aangekondigd. Het
enige land dat nog niets heeft ge-

daan is België. De markten zullen
niet wachten tot de communautai-
re problemen zijn opgelost.’

Toch zijn de meeste waarne-
mers voorzichtig optimistisch.
Wauters merkt op: ‘Er zijn twee
duidelijke overwinnaars. Een op-
lossing is dus mogelijk.’ De Groote
sluit zich daar bij aan. ‘Het is be-
langrijk dat twee partijen een dui-
delijk mandaat hebben. Dat kan
het gekibbel beperken.

De beurs van Brussel reageerde
nauwelijks op de verkiezingsuit-
slag. De Bel20 (+1,4%) steeg bijna
evenveel als de EuroStoxx50
(+1,7%).

Hoe langer de
regeringsvorming
duurt, hoe hoger
de spread.

KRISTOF WAUTERS,
BNP Paribas Fortis Private Bank

Financiële markten gunnen
België voordeel van de twijfel
l Renteverschil tegenover buurlanden stijgt slechts met 3 à 4 basispunten l ‘Geen sprake van paniek’
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ETIENNE DE CALLATAY
(BANK DEGROOF)
Regionalisering is
onvoldoende voorbereid
‘Het zal wellicht maanden
duren vooraleer een ak-
koord wordt bereikt over de
staatshervorming en soci-
aaleconomische hervor-
mingen. Een van de proble-
men is dat te weinig men-
sen een regionalisering van
de vennootschapsbelasting
of sociale zekerheid hebben
bestudeerd. Er bestaan
daarover geen overtuigende
studies. De wetenschappe-
lijke geesten zijn niet klaar.
Veel dossiers zijn niet rijp.’

IVAN VAN DE CLOOT
(ITINERA)
Economische groei
moet inzet zijn
‘De PS kan gemakkelijker
dan het FDF toegevingen
doen over de staatshervor-
ming. Maar in ruil zal de PS
vragen dat de besparingen
de sociale zekerheid niet
treffen. Vlaanderen krijgt
misschien een staatsher-
vorming, maar dan komen
er weinig sociaaleconomi-
sche hervormingen. Het po-
sitieve is dat er wellicht vlug
duidelijkheid komt. Ofwel
boeken de partijen snel
vooruitgang, ofwel trekken
ze snel de stekker uit. Maar
de volgende regering moet
niet alleen besparen. Er zijn
ook hervormingen nodig
om de economische groei
op te krikken. Groei moet
de inzet zijn. Maar de N-VA
en de PS hebben daarover
weinig inzicht getoond.’

BART VAN CRAEYNEST
(PETERCAM)
Combinatie van
beloften is onmogelijk
‘De gebeurtenissen op de
financiële markten hebben
de ‘sense of urgency’ aan-
gewakkerd. In de jaren 80
en 90 was externe druk de
beste garantie op hervor-
mingen. Ik ben voorzichtig
hoopvol. Maar een combi-
natie van alle beloften is
niet mogelijk.’

REACTIES

D e doctrine die Bart
Maddens in 2009 lan-
ceerde, komt erop neer

dat de Vlamingen niet zelf vragen-
de partij moeten zijn voor een
staatshervorming. De Vlamingen
moeten integendeel wachten tot
de Franstalige partijen zelf een
hervorming vragen, bijvoorbeeld
wanneer er geld nodig is. Maar nu
lijkt die doctrine van tafel te ver-
dwijnen.

De Vlamingen moeten weer
een staatshervorming op ta-
fel leggen. Is de Maddens-
doctrine achterhaald?
Bart Maddens: ‘We zitten nu

weer in de ‘ Van Rompuy’-doctri-
ne. Herman Van Rompuy zei, eind
2005, dat de Vlaamse partijen
niets zullen bereiken als ze niet
zeggen dat er geen Belgische rege-
ring komt zonder een akkoord
over een staatshervorming. Dat is
de meest efficiënte strategie.’

‘De Maddens-doctrine is nu
even niet aan de orde. Ik heb die
Maddens-doctrine trouwens altijd
gezien als iets op relatief korte ter-
mijn. Het was mijn idee dat de ver-
kiezingen pas in 2011 zouden
plaatsvinden en dat de commu-
nautaire druk intussen opgevoerd
zou worden zodat de Franstalige
partijen na de verkiezingen bereid
zijn tot onderhandelen.’

Denkt u dat er aan Fransta-
lige kant nu wel de wil is tot
onderhandelen?
Maddens: Tijdens de campag-

ne leek die hoogdringendheid bij
de Franstaligen er niet te zijn. Het
was hetzelfde discours dat we al ja-
ren horen. Maar nu zijn ze wel ge-
schrokken. In de buitenlandse
pers lees je dat België aan de rand
van de afgrond staat, met 45 pro-
cent van de Vlamingen die geko-
zen heeft voor separatisme. Ik
hoop op een schokeffect zodat

men aan Franstalige kant bereid is
te praten over een grondige her-
vorming.’

En staat België inderdaad
aan de rand van de afgrond?
Maddens: ‘Een van de grote

vragen was of de zogenaamde
‘V-partijen’ (N-VA, Vlaams belang
en Lijst Dedecker) een blokke-
ringsminderheid zouden hebben
in de Nederlandse taalgroep. In
dat geval zou er niets meer moge-
lijk zijn zonder de V-partijen.
Maar dat is dus niet het geval. De
N-VA heeft daarvoor net iets te
veel van het electoraat van Vlaams
Belang en LDD opgegeten. België
is dus door het oog van de naald
gekropen. Want er kan nog steeds
een meerderheid gevormd worden

zonder de N-VA, een soort rege-
ring van nationale eenheid.’

‘Men gaat nu eerst de N-VA in
het veld sturen. Maar er is een al-
ternatief om een staatshervor-
ming door te voeren. Als de N-VA
opzij geschoven zou worden, zou
dat op korte termijn wel tot grote
verontwaardiging leiden. Maar
daarna zijn er nog vier jaar voor-
aleer er weer verkiezingen zijn.’

Wat is het meest waar-
schijnlijke scenario nu?
Maddens: ‘Een spiegelrege-

ring (bestaande uit dezelfde partij-
en als de regionale regeringen,
red.), zou een tweederde meerder-
heid opleveren. En ook vanuit het
confederale perspectief zou dat N-
VA als muziek in de oren klinken

omdat je dan eigenlijk al in een
soort confederale logica zit.
Het meest voor de hand liggende
scenario is dus een spiegelrege-
ring.’

Hoe ziet u een dergelijke re-
gering tot stand komen?
Maddens: ‘Ik vond Bart De

Wever tijdens het debat na de ver-
kiezingen nogal voorzichtig klin-
ken. Als de N-VA een staatshervor-
ming wil die in verhouding staat
tot zijn verkiezingsoverwinning,
zullen ze het toch vrij hard moeten
spelen. En dan komen de vijf reso-
luties van het Vlaams Parlement
weer op tafel.’

‘Volgens mij zitten daar drie
breekpunten in voor de N-VA: de
overheveling van de personenbe-

lasting naar de deelstaten; een
meer ondergeschikt statuut voor
het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west; en het meest fundamentele:
een splitsing van de gezondheids-
zorg en de kinderbijslagen. De eni-
ge kans om die resoluties te reali-
seren, is via een Vlaams front. De
kans bestaat echter dat er een so-
cialistisch front komt tegen de
splitsing van de sociale zekerheid.
En zonder die splitsing is er geen
grote staatshervorming mogelijk.
Dat wordt volgens mij het grote
discussiepunt van de komende da-
gen.’

‘Als er aan Vlaamse kant geen
consensus komt over die resolu-
ties, ziet het er slecht uit voor de
N-VA. En dan vraag ik me af of ze
niet beter aan de kant gaan staan.’

INTERVIEW
JIM LANNOO

‘Ik hoop dat de verkie-
zingsuitslag voor een
schokeffect kan zorgen zo-
dat de Franstalige partijen
over een grondige staats-
hervorming willen praten’.
Dat stelt politicoloog Bart
Maddens (KUL), die de
naar hem genoemde ‘Mad-
dens-doctrine’ aan de kant
schuift.

Het meest voor
de hand liggende
scenario
is een
spiegelregering.

De Commissie
kan leven met
een tekort van
5 procent in
2010 maar
heeft vragen.

Kristof Wauters. RVAlexander De Groote. © PN

Bart Maddens: ‘De kans bestaat dat er een socialistisch front komt tegen de splitsing van de sociale zekerheid. En zonder die splitsing is er geen grote staatshervorming mogelijk.’ © DIDIER JOURET

‘Ik hoop
op een

schokeffect’
I Politicoloog Bart Maddens

noemt Maddens-doctrine
‘niet aan de orde’
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MARC DE ROO

D e Belgische tankerrede-
rij Euronav hoopt goed
garen te spinnen bij de

BP-ramp. ‘De olieramp is slecht
voor het imago van de sector, maar
voor ons kan ze een goede zaak
zijn. In de Golf van Mexico zal niet
meer op grote diepte mogen wor-
den geboord. De VS moeten dan
wellicht meer olie invoeren per
schip. Met onze olietankers kun-
nen wij een rol spelen’, zegt finan-
cieel directeur Hugo De Stoop.

Behalve op het BP-effect rekent
Euronav ook op China. Als het Azi-
atische land in dit tempo olie blijft
invoeren, is de kans groot dat de
tarieven voor supergrote olietan-
kers (VLCC’s) tegen eind dit jaar

het hoogste peil van de voorbije
twee jaar bereiken. Dat is goed
nieuws voor de grote olietanker-
rederijen Frontline, Overseas
Shipholding Group (OSG) en Eu-
ronav, die op grote schaal mam-

moettankers van 200.000 tot
320.000 ton uitbaten.

Een grote olietanker wordt nu
op de spotmarkt verhuurd tegen
60.000 tot 70.000 dollar (49.000
tot 57.000 euro) per dag. Analisten

van Fearnley sluiten niet uit dat
die spotprijs in december oploopt
tot 100.000 dollar. Midden februa-
ri lagen de tarieven nog op 22.600
dollar.

China verhoogde
zijn olie-invoer met
een derde. Daardoor
stegen de afstanden
die supertankers in
april wereldwijd afleg-
den met een kwart (of
284.000 mijl) tegen-
over vorig jaar. China
is in zijn dorst naar
olie ‘de VS van de six-
ties’ en het ‘Japan van
de seventies’ geworden. Het is de
tweede olie-importeur, na de VS.

De Chinese economische groei
bedraagt dit jaar 10 procent, meer
dan drie keer die van de VS. Om

die groei te voeden zijn 669.000
extra vaten per dag nodig, rekende
het Internationaal Energie Agent-
schap (IEA) uit.

‘De hogere vraag
uit China is goed
nieuws’, zegt Hugo De
Stoop. ‘Niet alleen
de stijgende Chinese
vraag naar tonnage is
positief, maar ook de
grotere afstanden die
de schepen moeten
afleggen. Die hogere
ton/mijl-verhouding
verhoogt de efficiën-
tie van onze vloot.’

China heeft goede politieke
banden met Angola en Venezuela
en haalt zijn olie steeds verder.
Angola (4,3 miljoen ton in april,
+ 70%) voerde dit jaar al meer olie

uit naar China dan Saudi-Arabië
(3 miljoen ton). Olie transporteren
van West-Afrika naar China is voor
olietankerreders interessanter
dan vanuit het Midden Oosten. Ve-
nezuela-China is een van de lang-
ste afstanden ooit.

Euronav baat met het Ameri-
kaanse OSG (via de pool Tankers
International TI) een van de
grootste moderne VLCC-vloten
uit (42 schepen). Euronav heeft er
daarvan twaalf in eigendom. Zo’n
40 procent van die TI-schepen
wordt ingezet van en naar China.
‘We zien een sterke markt in het
tweede en derde kwartaal.’

Euronav haalt break-even met
zijn VLCC-schepen tegen gemid-
deld 35.500 dollar per dag. Con-
current Frontline tegen 31.100
dollar.

De langere
afstanden
verhogen de
efficiëntie van
onze vloot.

HUGO DE STOOP,
financieel directeur Euronav

Euronav mikt op BP-effect en China
l VS moeten na olieramp wellicht meer olie importeren per schip l China verhoogt olie-invoer met een derde

LRM
steekt
tand(je) bij
in crisisjaar

SEBASTIEN ROUSEAU

De Limburgse Reconver-
siemaatschappij (LRM)

liet de crisis vorig jaar niet aan
haar hart komen. De investerin-
gen in de Limburgse economie
liepen op tot 53,6 miljoen euro,
24 miljoen meer dan in 2008. Het
aantal investeringen steeg van
27 tot 40.

Een deel van de inspanning
was rechtstreeks ingegeven door
de economische crisis. ‘Enkele
bedrijven, onder meer in de auto-
sector, kwamen in de problemen
en hadden nood aan een eigen-
vermogenbuffer’, zegt Stijn Bij-
nens, de algemeen directeur van
LRM. Zo werden Alro Holdings
en Punch Powertrain respectie-
velijk 10 miljoen en 9 miljoen
euro toegestopt.

Daarnaast pompte LRM mil-
joenen euro’s in speersectoren
als ICT, biotech, cleantech en
energie. Er waren voor het eerst
investeringen in onder meer Op-
tion, Tigenix, 4Energy-dochter
4HamCogen en VCST.

EXITPOTENTIEEL
‘We hebben vorig jaar de kie-

men gelegd voor grotere exits in
2011-2012’, zegt Bijnens. Dit jaar
verwacht de topman, door het
‘schoorvoetend economisch her-
stel’, maar een lichte verbetering
van het aantal exits.

Vorig jaar was het - door de
crisis - helemaal niet opportuun
om participaties te verkopen. De
vijf kleine bedrijven die wel uit de
portefeuille verdwenen, waarvan

de snowboardfabrikant Leon de
Hierro door faillissement, lever-
den geen meerwaarden op.

Winst werd wel gepuurd uit
de verkoop van industriegronden
en rente-inkomsten op leningen.
De nettowinst klokte af op
12,7 miljoen euro, tegenover
18 miljoen in 2008.

LRM keert 8 miljoen euro di-
vidend uit, dat via het Vlaams Ge-
west doorvloeit naar de stichting
Limburg Sterk Merk (LSM). LSM
financiert daarmee maatschap-
pelijke projecten in Limburg.

Grootste LRM-investeringen in 2009

(*) Achtergestelde lening
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Charles Darwin kroon op investeringsprogramma Jan De Nul

De Belgische baggeraar Jan De Nul heeft gisteren in Bilbao in Noord-Spanje zijn nieuwste vlaggen-
schip te water gelaten. De sleephopperzuiger Charles Darwin is het sluitstuk van een robuust inves-
teringsprogramma van 2 miljard euro. Dat resulteerde de voorbije jaren in de bouw van een rist

schepen, waaronder de Leiv Eiriksson, het grootste baggerschip ter wereld. Met de Charles Darwin
wapent De Nul zich om zijn plaats op de baggermarkt te verdedigen. Nadat het schip was gedoopt,
werd het op de tonen van ‘De Vlaamse Leeuw’ te water gelaten, waar het wordt afgewerkt.

Microsoft heeft gisteren in Ca-
lifornië de Kinect gedemonstreerd,
een toestel waarmee gebruikers
van de spelletjesconsole Xbox de
actie kunnen sturen door hun li-
chaam te bewegen. De verkoop
begint op 4 november. De Kinect,
die ook videochat zal ondersteu-
nen, moet de omzet en winst in de
Xbox-divisie van Microsoft opkrik-
ken. Volgens schattingen ging de
verkoop van computerspelletjes
vorig jaar met 11 procent achteruit
in de VS. Microsoft is wereldwijd
de tweede verkoper van spelletjes-
consoles, na Nintendo dat 4 jaar
geleden al de bewegingsgestuurde
Wii op de markt bracht.

Kinect moet verkoop
spelconsole Xbox
omhoog duwen

Het strafproces tegen Citibank
België en drie van haar directeurs
had nooit moeten plaatsvinden.
Dat heeft de verdediging van de
bank gisteren aangevoerd. Volgens
meester Joost Everaert is de kern
van de discussie de gebrekkige in-
formatie aan de Citibank-klanten,
hetgeen een probleem is van con-
tractueel recht. Er is dus geen
sprake van enig kwaad of misdadig
opzet, aldus de meester. Citibank
België en de directeurs staan te-
recht omdat ze een 4.000-tal
klanten opzettelijk niet of slecht
zouden geïnformeerd hebben over
de risico’s verbonden aan beleg-
gingsproducten van de in 2008
failliet gegane bank Lehman Bro-
thers.

‘Citibank-proces
mocht nooit
gevoerd worden’

Het investeringsvehikel Patrin-
vest, in handen van de AB InBev-
families Van Damme en Van der
Straten Ponthoz, heeft op 10 juni
voor zo’n 75,2 miljoen euro aan-
delen in de brouwer verkocht. Dat
blijkt uit een melding van transac-
ties door insiders op de website
van de Brusselse beurswaakhond
CBFA. Het gaat om een kleine
1,9 miljoen aandelen die werden
verkocht op Euronext Brussels.
Diezelfde dag verkocht Patrinvest
buiten de beurs ook nog anderhalf
miljoen call opties voor 995.000
euro. Patrinvest is al een tijdje be-
zig met de afbouw van zijn belang
in de bierbrouwer AB InBev. Het
vehikel heeft ook een belang in
UCB.

Families
achter AB InBev
verkleinen belang

‘Fortis plant kapitaalverhoging’
staat dezer dagen vaak in de In-
diase pers te lezen. Het bericht
heeft niets de maken met Belgiës
voormalige bank-verzekerings-
reus, maar alles met de biedoorlog
tussen de Indiase ziekenhuisgroep
Fortis Healthcare en het Maleisi-
sche staatsfonds Khazanah Na-
sional om de controle van de Sin-
gaporese leverancier van gezond-
heidsdiensten Parkway.
Fortis plant in dat kader een kapi-
taalverhoging van 27,5 miljard
Indiase roepie (481 miljoen euro)
om zijn oorlogskas te spijzen. Het
bezit al een kwart van Parkway en
was van plan dat op te bouwen
tot een meerderheid. Dat was
zonder Khazanah Nasional gere-
kend, dat iedereen verraste met
een bod van 835 miljoen dollar
(680 miljoen euro) om de con-
trole van Parkway te nemen. De
uitkomst van de biedoorlog is
nog niet bekend.

Fortis plant
kapitaalverhoging
voor overname

SAAR SINNAEVE

‘W e waren de eerste
om naar de Vrije
Markt te gaan. We

zijn nu ook zowat de eerste die de
nieuwe wet voor de continuïteit
van een onderneming aan-
spreekt’, zegt Jean-François Ca-
part, de gedelegeerd bestuurder
van Propharex.

Het farmabedrijf meldde giste-
ren dat het een beroep doet op de
wet, in se het nieuwe gerechtelijk
akkoord. Dat moet Propharex be-
schermen tegenover zijn schuld-
eisers, in hoofdzaak de Waalse re-
gio die in 2008 een lening toeken-
de van 1,5 miljoen euro. Propharex
zou die lening graag omgezet zien
in een investering en onderhan-
delt daarover.

Propharex, dat minifabrieken

voor de productie van geneesmid-
delen verkoopt, is ook op zoek
naar investeerders. Capart zegt
2 miljoen euro kapitaal nodig te
hebben. Die hoopt hij bijeen te
krijgen via de uitgifte van nieuwe
aandelen. Wellicht
voor 1 euro per stuk.

Verschillende bui-
tenlandse investeer-
ders zouden hun in-
teresse al hebben ge-
toond. Op 24 juni
houdt Propharex al-
vast een aandeelhou-
dersvergadering,
waar de kapitaalver-
hoging wordt voorge-
legd.

Het farmabedrijf
sukkelt al jaren. In 2004 trok het
naar de beurs tegen 4 euro per
aandeel. Gisteren bedroeg de
koers 0,77 euro. In 2009 boekte

Propharex een verlies van 1,15
miljoen euro op een omzet van
amper 753.000 euro. Hoe kon het
zo bergaf gaan? De containerfa-
brieken zijn nochtans ideaal voor
ontwikkelingslanden, waar de dis-

tributie van genees-
middelen een groot
probleem is. Boven-
dien heeft Propharex
ook een geneesmiddel
ontdekt tegen mala-
ria. Het mag dat al in
vijf Afrikaanse landen
verkopen. Andere lan-
den zouden moeten
volgen. De verkoop
van Trimalarex, zoals
het generische ge-
neesmiddel heet, zou

dit jaar 1,5 miljoen euro moeten
opleveren.

‘Het gaat er gewoon om dat we
met een te klein team zijn om te

lobbyen bij de wereldorganisaties
voor onze minifabrieken. We heb-
ben al drie jaar te weinig middelen
in kas om onze producten goed te
promoten. En de crisis heeft ons
natuurlijk ook afgeremd’, zegt Ca-
part.

Hij gaat ervan uit dat na de ka-

pitaalverhoging het ergste leed
voorbij is. ‘Dan zijn we erdoor,
want we hebben bestellingen voor
meer dan 3 miljoen euro in de ko-
mende maanden.’ Maar Capart is
blijkbaar altijd optimistisch. Op
beleggerswebsites wordt daar wat
smalend over gedaan.

BEURS
De belangrijkste aandeelhou-

ders van Propharex zijn Capart,
zijn vrouw en zijn zoon. De rest
staat op de beurs. ‘Daar blijven we
in geloven. We gaan niet van de
beurs’, zegt Capart.

Propharex is de laatste jaren
karig met informatie. Een bedrijf
op de Vrije Markt moet geen gede-
tailleerde (halfjaar)cijfers vrijge-
ven, ook al dringt de beurs daar
wel op aan. Benieuwd of daar met
een buitenlandse investeerder
verandering in komt.

Propharex zoekt dringend kapitaal
l Farmabedrijf laat zich beschermen tegen schuldeisers l Buitenlandse investeerder zou 2 miljoen euro aanbrengen

Bron: Thomson Reuters Datastream
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Binnen enkele
maanden
zou het ergste
leed geleden
moeten zijn.

JEAN-FRANCOIS CAPART,
CEO Propharex
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