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De beursbengel Jules Hanot
Elke week brieft deze kleine maar noeste belegger 
ons over de ins en outs van het beursgebeuren. 
Tussen ongezouten commentaar op de beursactualiteit
door maakt hij ons in alle confidentie deelgenoot 
van zijn persoonlijke portefeuille, zijn winst en zijn 
verlies, zijn bibbermomenten en zijn geëxalteerde
vreugdekreten.

Lof der zotheid
Een geluk dat we nog met onszelf kunnen lachen. Het wereldrecord ‘zonder

regering zitten’ zorgt voor een bizar soort leedvermaak dat enkel in dit konin-
krijk mogelijk lijkt. Met een mix van cynisme en trots etaleren we het onvermo-
gen om tot een volwaardig politiek bestuur te komen. “Kijk eens hoe slecht we
bezig zijn.” Iedereen mag het zien. Hier wordt een regimecrisis niet door aan-
houdend straatprotest opgelost. Integendeel. Het volk mort amper. Het viert!
Her en der proberen naaktlopers en frietbakkers dit bedenkelijke record zelfs
enige luister bij te zetten. Lof der zotheid. Waarom huilen als er ook gelachen
kan worden? 

Er zijn immers geen problemen. Elke maand staat het loon – dankzij de  index -
koppeling perfect aangepast aan de stijgende  levens duurte – netjes op de reke-
ning. De pensioenen worden nog steeds op tijd uitbetaald en niemand heeft
door het uitblijven van een federale regering een snee in zijn portemonnee
gevoeld. De rest van de wereld staat erbij en kijkt met stijgende verbazing en
ongeloof naar een land dat er steeds minder een is, zichzelf verliest in stam-
mentwisten en koketteert met zijn geklungel. ‘Rare jongens die Belgen.’ 

Zelfs de ratingbureaus die enkele maanden geleden nog luid toeterden dat ze
een België zonder regering snel een paar toontjes lager zouden doen zingen,
hebben ingebonden. Op de financiële markten heeft onrust plaatsgemaakt voor
gelatenheid. “Dit is België en daar krijgt men toch kop noch staart aan.” De beur-
zen klimmen, gestuwd door mooie bedrijfsresultaten, en de rente blijft stabiel.

Hebben we eigenlijk nog wel een echte federale regering nodig? Yves Leterme
lijkt als eeuwige premier in lopende zaken eindelijk de job van zijn leven gevon-
den te hebben, en er zijn regeringen en instanties genoeg om de winkel draaien-

de te houden. Op de vorige Europese top
durfde onze ‘lopende premier’ zelfs lijn-
recht in te gaan tegen de almachtige
Duits-Franse as die het had gewaagd de
 loon indexering in vraag te stellen. “Njet”,
zei Yves kordaat en de denkoefening werd
door een verschrikte Merkel en Sarkozy
meteen als onbestaand geklasseerd. 

Er is natuurlijk wel het vervelende detail
van de torenhoge  staats schuld die de
schatkist verplicht om jaarlijks 14 miljard
euro rente op te hoesten. Maar geen
nood. Dankzij de ongebreidelde spaar-
drift der Belgen blijft de solvabiliteit hoog
genoeg om de speculanten voorlopig af
te houden. Het land boert trouwens

prima. Economisch behoren we, veilig laverend in de slipstream van Duitsland,
zelfs tot de besten van de Europese klas. Meer geluk dan wijsheid, want gehol-
pen door een gunstige economische conjunctuur. 

Daardoor willen we toch zo graag geloven dat alles om ter best is in de beste
der werelden, maar eigenlijk doen we niet meer dan de schijn ophouden. Vroeg
of laat is de konijnenpoot uitgewerkt en blijkt de keizer in zijn blootje te staan.
Meesurfen met de gunstig waaiende economische wind is één zaak, zich wape-
nen voor de toekomst een andere. En dat doen we niet. Problemen worden voor-
uitgeschoven in de ijdele hoop dat ze vanzelf zullen verdwijnen. Duitsland heeft
zijn besparingsronde achter de rug, Groot-Brittannië is er volop mee bezig en in
Nederland en Frankrijk werd een pakket ingrijpende structurele maatregelen
goedgekeurd. En dan hebben we het nog niet over de onder zware besparingen
kreunende Grieken, Ieren, Portugezen en Spanjaarden. 

Het is dan ook een illusie te veronderstellen dat we nog lang de zorgeloze kre-
kel mogen blijven spelen te midden van een kolonie hardwerkende mieren. Het
wordt de hoogste tijd dat ook hier de hand aan de ploeg wordt geslagen. De rust
is misleidend en wankel. Bij de minste tegenwind worden we zo weggeblazen.
Er is nog geen spoor van een structurele aanpak die het begrotingstekort bin-
nen de steeds dwingendere Europese normen moet terugdringen en dat begint
anderen behoorlijk op de zenuwen te werken. 

Met de minuut wordt de kans groter dat Europa zich met de zaken gaat
bemoeien en, regering of niet, zelf een besparingsplan op tafel legt. En dan is
het gedaan met lachen. Elke externe blijk van wantrouwen zal onvermijdelijk de
aandacht van de financiële markten weer op dit land trekken, met uit de pan
swingende rentetarieven als resultaat. Als die sneeuwbal aan het rollen gaat, is
het meteen afgelopen met de feestvreugde en zal blijken dat niet elke kermis
een geseling waard is.

Het is een illusie
te denken dat 
we nog lang 
de zorgeloze
krekel mogen
spelen te midden
van een kolonie
hardwerkende
mieren

Overnamehonger bij de beurzen

Onze man in de City: Pascal Paepen Pascal Paepen is econoom bij Daiwa in
Londen en is bekend van het economische
nieuws in Vandaag van Radio 1.

Of ik hen ook nog even de beurs kan
tonen? Dat wordt me al eens gevraagd
door citytrippers die in Londen niet
alleen de Big Ben en Piccadilly Circus
opzoeken. Op tv ziet het er namelijk alle-
maal fantastisch uit: het applaus bij de
 openings bel en drukdoende traders die
met hun orders zwaaien. Maar in de prak-
tijk valt dat lelijk tegen. Op de beurs van
Londen vind je vandaag geen immense
koerstabel met aandelenprijzen. De krij-
tjes zijn al lang opgeborgen. Handelaren
zie je er tegenwoordig ook niet, tenzij
aan de tafeltjes van de champagne- en
oesterbar die centraal op de beursvloer
werd opgetrokken. Het beursgebouw in
de City, opgericht naar het voorbeeld van
de moeder aller beurzen (die van
Antwerpen), oogt nog steeds indrukwek-
kend. Maar het is al lang geen tempel
meer van het kapitalisme.

De aandelenhandel is dan ook niet
meer wat hij ooit was. Alles is gemoder-

niseerd en orders worden nu uiteraard
met de computer doorgegeven. Die evo-
lutie kostte de klassieke beurzen hun
monopolie. Er kwamen al snel zoveel
goede en goedkope alternatieve han-
delsplatformen bij dat minder dan de
helft van de aandelen nog op een beurs
verhandeld worden. Voor andere finan-
ciële producten is de  buitenbeurs handel
nog veel groter. De traders in obligaties
hebben al lang bewezen dat er efficiënt
over the counter (OTC) kan worden
gehandeld. De belegger geeft een
opdracht aan zijn bankier, die vervol-
gens de obligaties koopt in Londen, New
York of een ander financieel centrum.
Daar komt geen beurs aan te pas. 

Hetzelfde geldt vaak voor de handel in
afgeleide producten. Niet verwonderlijk
dus dat de beurzen proberen te redden
wat er te redden valt. De recente fusies
zijn daarvan de beste illustratie. De
London Stock Exchange (LSE) wil samen

met de beurs van Toronto de grootste
specialist in energie- en  mijnbouw -
aandelen worden, terwijl Deutsche Börse
een bod lanceert op NYSE Euronext (eige-
naar van onder meer de Londense deriva-
tenbeurs Liffe en de beurs van Brussel).
Vooral die laatste transactie maakt
indruk. Als de deal gerealiseerd wordt,
ontstaat een fusiebedrijf met vestigingen
in Londen, New York, Frankfurt, Parijs,
Amsterdam, Brussel en Lissabon. De geza-
menlijke waarde van alles wat op die
beurzen noteert, bedraagt ruim 5.600
miljard dollar!

Geen tijd voor nostalgie

Het zal niet ophouden. De  overname -
honger is nog niet gestild. Je mag er
zeker van zijn dat de nieuwe mastodon-
ten weldra ook hun Aziatische sectorge-
noten in het vizier krijgen. En dus
komen er op termijn ongetwijfeld nog

meer beurs(trans)fusies. In sommige
landen wordt weemoedig gereageerd op
al dat  overname geweld. De populaire
pers spreekt over de tijd van toen. In de
landen met een beurs die deel zal uitma-
ken van een van de nieuwe combinaties
publiceren kranten foto’s uit de oude
doos. Beurshandelaren met bolhoed.
Maar het is geen tijd voor nostalgie. De
 verdedigings strategie van de beurzen

die vaak zelf beursgenoteerd zijn is
noodzakelijk als ze niet van de kaart wil-
len worden geveegd. Veranderen om te
overleven. En om de kosten te drukken,
zodat de commissies op orders nog wat
omlaag kunnen. Voor de meeste beleg-
gers, institutioneel of particulier, maakt
het trouwens niet uit of een aankoopor-
der uitgevoerd wordt in Brussel,
Amsterdam of Parijs. Zolang de klant
zijn stukken maar kan kopen of verko-
pen. En liefst aan een zo laag mogelijke
kost, want dat is goed voor je beurs.

Iedereen heeft natuurlijk recht op wee-
moed en heimwee. Maar het lijkt bijzon-
der onwaarschijnlijk dat de ‘stock brokers’
en wisselagenten van weleer ooit weer op
het toneel zullen verschijnen. Het neemt
niet weg dat je in Londen nog altijd door
het beursgebouw kunt wandelen. Met een
beetje fantasie kun je je de sfeer inbeelden
van hoe het er nog niet zolang geleden aan
toeging. Het leven zoals het was: de beurs.

Je mag er zeker van
zijn dat de nieuwe
 beurs mastodonten
weldra ook 
hun Aziatische
sectorgenoten in 
het vizier krijgen

BRUSSEL ● De vrachtzone van
Brussels Airport (Brucargo) moet
dan weer beter in de markt worden
gezet om de negatieve spiraal te
doorbreken, zo blijkt uit een
rapport van het Vlaams Instituut
voor de Logistiek.

Het aantal passagiers op Brussels
Airport steeg ten opzichte van januari
2010 met 8,3 procent van iets meer dan
een miljoen tot 1,12 miljoen. Zowel het
Europees verkeer (7,3%) als het interconti-
nentaal verkeer (+9,8%) boekten vooruit-
gang. De rol van Brussels Airport als over-
stapluchthaven wordt ook steeds belang-
rijker: het transfer- en transitverkeer nam
toe met 14 procent. Het lidmaatschap van
Brussels Airlines bij Star Alliance speelt
hier een grote rol.

Grotere vliegtuigen

De nationale luchthaven profiteert
volop van de nieuwe routes die vorige
zomer geopend werden en dus nog niet in
de cijfers van januari 2010 zaten. De groei
van 8,3 procent komt er ondanks een
reeks uitzonderlijke gebeurtenissen zoals
de crisis in Egypte en Tunesië en de pro-
blemen in Ivoorkust. De komende weken

en maanden krijgt Brussels Airport er
opnieuw een aantal nieuwe routes bij
zoals Tirana en Pristina.

Nog belangrijker is dat zowel United
Airlines als Air Canada de komende maan-
den grotere vliegtuigen gaan inzetten op
Noord-Amerika: United naar Washington
en New York, Air Canada naar Montréal.

Brucargo 

De vrachtzone van Brussels Airport
moet op haar beurt veiliger en efficiënter
worden, én beter in de markt worden
gezet. Dan kan de negatieve spiraal waar-
in Brucargo sinds enkele jaren is terecht-
gekomen, doorbroken worden en kan 5
miljoen euro bespaard worden. Dat zegt
het Vlaams Instituut voor de Logistiek
(VIL), dat met het oog daarop aanbevelin-
gen formuleert in het rapport ‘Brucargo
Secured Gateway’.

“De economische crisis speelde natuur-
lijk een rol, maar Brucargo verliest al
sinds 2005 niet alleen volume maar ook
marktaandeel. In maart 2009 moest het
zijn eerste plaats in ons land afstaan aan
Luik”, aldus het VIL. Wat nog zwaarder
weegt, is dat zowel vracht agenten als
luchtvaartmaatschappijen de vrachtzone
steeds minder waarderen. Brucargo ver-

dween zelfs uit de kwaliteitslijst van het
magazine Air Cargo World. 

Dat DHL in 2008 zijn Europese hub ver-
huisde van Zaventem naar Leipzig heeft
Brucargo natuurlijk geen deugd gedaan.
De Vlaamse regering lanceerde daarop
START, het Strategisch Actieplan voor
Reconversie en Tewerkstelling. Brussels
Airport werkte vervolgens een masterplan
uit voor de duurzame ontwikkeling van de
vrachtzone. Het rapport van het VIL wil de
doelstellingen van dat plan verzoenen met
de vraag van de industrie naar nieuwe ini-
tiatieven om het tij te keren.

Het VIL formuleert aanbevelingen zoals
een gefaseerde beveiliging van de lucht-
vrachtzone (nu rijdt iedereen daar
gewoon binnen en buiten), een verbete-
ring van het aanleveringsproces van de
vracht, een transparantere communica-
tie tussen bedrijven en overheid, vereen-
voudigde douaneprocedures en meer
bedrijven die zich laten certifiëren. 

De recente creatie van een business unit
cargo bij Brussels Airport is voor de
vrachtgemeenschap een signaal dat de
luchthavenuitbater die activiteit ter harte
wil nemen. Die divisie gaat ook gericht op
zoek naar nieuwe klanten. De groep rond
Macquarie, de hoofdaandeelhouder van
Brussels Airport, zou ook meer communi-
ceren over vracht. © DE TIJD

Aantal passagiers op
Zaventem schiet omhoog 

Brussels Airport noteerde in januari de grootste toename in
passagiers in meer dan twee jaar. Zaventem dankt dat aan een
sterke groei van het aanbod van zijn grootste klant Brussels
Airlines en aan de opening van nieuwe bestemmingen. 

■ Brussels Airport mocht in januari opvallend meer reizigers verwelkomen dan een jaar eerder. Enkele nieuwe bestem-
mingen die in de loop van 2010 werden ingevoerd, zijn daar niet vreemd aan. 

Het aantal passagiers op
Brussels Airport steeg in
januari met 8,3 procent
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Bel-20 aandelen

Overzicht Slotkoers Verschil

AB InBev 40,04 -0,47 %
Ackermans-Van Haaren 64,57 -0,14 %
Ageas 2,42 -3,00 %Ageas 2,42 -3,00 %
Befimmo sicafi 62,09 +0,16 %
Bekaert 77,16 +0,74 %
Belgacom 27,20 +0,13 %
Cofinimmo 100,80 -0,64 %
Colruyt 36,64 -0,29 %
Delhaize Groep 57,75 -0,35 %
Dexia 3,50 -0,17 %
GBL 68,20 -0,20 %
GDF Suez 29,70 -0,52 %
KBC Groep 31,98 -1,58 %
Mobistar 46,04 +0,70 %
Nat. Portefeuille 41,76 -0,24 %
Omega Pharma 35,98 -0,65 %
Solvay 83,90 -0,32 %
Telenet Group 30,70 -1,00 %
UCB 27,86 +1,60 %
Umicore 38,01 -1,32 %

+0,12%
Parijs CAC 40
4.157
4.152

+0,32%
Amsterdam AEX
374,19
372,99

+0,29%
Frankfurt DAX
7.427
7.406

+0,06%
Tokio Nikkei 225
10.843
10.837

+0,64%
Euro in dollar
1,3695
1,3608

+0,22%
Euro in pond
0,8433
0,8414

+0,20%
Goudprijs(world spot)
1.388
1.385

-0,03%
Olie(Londen Brent)
102,71
102,74

Bel-20
2.755 -0,57%2.771

Euro Stoxx 50
3.068 +0,11%3.065

Dow Jones(slot)

12.391 +0,59%12.318

Nasdaq(slot)

2.834 +0,08%2.832

Londen FT 100
6.083 -0,07%6.087
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De Bel-20 is 0,6 procent
lager gesloten op 2.755,03
punten. De financiële aan-
delen kenden een offday
nadat de crisis rond de
eurozone in alle hevigheid
weer is opgeflakkerd. De
Bel-20 deed het beduidend
slechter dan de andere
Europese beurzen door het
grote gewicht van de finan-
ciële aandelen in de index.
Ageas (-3% tot 2,42 euro) en
KBC (-1,6% tot 31,99 euro)
waren de grootste verlie-
zers. Dexia hield de schade
binnen de perken: -0,2 pro-
cent tot 3,50 euro.

Solvay zakte 0,3 procent
tot 83,90 euro. Het aandeel
van de chemiegroep was
donderdag net geen 5 pro-
cent gestegen na sterke
jaarcijfers. Solvay had giste-
ren lange tijd aardig wat
last van winstnemingen,
maar maakte tegen de slot-
bel aan bijna alle verliezen
ongedaan. 

Bekaert steeg met 0,7 pro-
cent tot 77,16 euro. Het aan-
deel van de staaltechnolo-
giegroep, die het gros van
de winst in China boekt,
had geen last van het
bericht dat de Chinese cen-
trale bank de kapitaalver-
eisten voor banken optrekt.

Op de brede markt kon
Van de Velde maar kort pro-
fiteren van de goede jaarre-
sultaten. Van de Velde
maakte ook bekend dat het
dit jaar een 30 procent
hoger dividend van 2,15
euro bruto wil uitkeren.
Het aandeel sloot 1,8 pro-
cent lager op 39,22 euro. 

Offday voor
financiële
aandelen

BRUSSEL ● De nettowinst
kreeg onder meer een
duwtje door de overname
van een meerderheid in de
Amerikaanse lingerieketen
Intimacy. Exclusief Intimacy
groeide de nettowinst met
36 procent. De omzet van
Van de Velde ging bijna een
vijfde hoger tot 166,3
miljoen euro dankzij onder
andere ‘een stijging in
volumes in alle landen’.

Ondanks een jaar 2010 dat alle
interne verwachtingen overtrof,
waarschuwt CEO Ignace Van
Doorselaere de analisten voor over-
dreven euforie. “We blijven onze
visie op langere termijn hanteren.
We mogen vandaag niet euforisch
zijn over de consument in de win-
kels, maar moeten alert blijven”,
klonk het op een persconferentie.

Zo kende de verkoop van de
najaarscollectie van 2010 een lichte
achteruitgang ten opzichte van een
jaar eerder, maar waren de indica-
toren in januari in de winkels een
stuk beter.

Tunesië

De onzekerheid over de situatie in
Tunesië, dat goed is voor 50 procent
van de productie van Van de Velde,
zorgt ook voor ongerustheid, en
Van de Velde gaat een geplande
investering goed bekijken “voordat
de eerste euro uitgegeven wordt”.

“We waren zeker verrast door de
snelheid waarmee de situatie in
Tunesië geëvolueerd is. Op onze
site, 140 kilometer ten zuiden van
Tunis, hebben we er echter bitter

weinig van ondervonden, behalve
dan dat we door de avondklok de
werktijden wat moesten inkorten.
Maar een staking van dokwerkers
in Marseille heeft ons meer schade
toegebracht dan de situatie in
Tunesië”, klonk het.

In eigen land zit Van de Velde te
krap. De lingerieproducent zit
benepen op zijn hoofdvestiging in
Schellebelle. Van de Velde heeft ook
een site in Wichelen, die daarom
uitgebreid zal worden. 

“Onze hoofdvestiging in
Schellebelle wordt hopeloos te
klein”, zegt managing director
Herman Van de Velde. “We hebben
verschillende scenario’s bekeken en
hebben beslist om op de site in
Wichelen een hangar af te breken en
een nieuw gebouw op te trekken.”

Van de Velde zal de snijzaal en
het grondstoffenmagazijn naar
Wichelen verhuizen. Het project
zal over een tweetal jaar lopen.
Hoewel geen concrete cijfers
bekendgemaakt zijn, wordt gewag
gemaakt van een prijskaartje van
om en nabij de 5 miljoen euro. 

Van de Velde gaat in beroep tegen
de afwijzing van zijn eis tegen voor-
malig huisbankier KBC door de
Brusselse rechtbank van koophan-
del op 28 januari. Dat heeft CEO
Ignace Van Doorselaere bevestigd.
Van de Velde meent dat KBC de lin-

gerieproducent bedrogen heeft
door beleggingen in riskante CDO’s
(collaterised debt obligations) aan
te prijzen.

“Ik heb lang gevoetbald, en wil
hiermee de vergelijking
maken”, zegt Van Doorse -
laere. “KBC heeft ons
onderuit gehaald in het
straf schopgebied, maar
de scheidsrechter heeft
niet gefloten. Wij zijn
er echter van over-

tuigd dat er gefloten
moest worden en trek-
ken nu naar de scheids-
rechterscommissie om
de beelden te tonen.”

Van de Velde is van oor-
deel dat KBC zwaar tekort-
gekomen is bij zijn zorg-
vuldigheidsplicht als advi-
serend bankier. Zo zou KBC
de CDO’s – beleggingsproduc-
ten waarvan de prestatie ver-
bonden is aan een korf lenin-
gen en obligaties – voorgesteld
hebben als even veilig als een ter-
mijnrekening. Toen in 2008 de kre-
dietcrisis uitbrak, daalde de waarde
van die beleggingen echter cata-
strofaal. Volgens Van de Velde zou
KBC bij het begin van de kredietcri-
sis nog aangeraden hebben om de
CDO’s bij te houden en er nog bij te
kopen. (TIJD/BELGA)

Lingerie producent Van de Velde heeft het afgelopen jaar een nettowinst geboekt van 
40 miljoen euro, of de helft meer dan een jaar eerder. Het bedrijf uit Schellebelle kan zo  
een verhoogd dividend uitkeren van 2,15 euro bruto per aandeel.

Sexy jaarcijfers voor
lingerie producent 
Van de Velde

CEO IGNACE VAN DOORSELAERE: 

Geplande investering in Tunesië
gaan we goed bekijken voordat
de eerste euro is uitgegeven

Belang in Amerikaanse keten Intimacy duwt nettowinst omhoog tot 40 miljoen euro

■ Ondanks
de goede

resultaten
waarschuwt het
bedrijf voor
euforie. De
verkoop van
de najaars-
collectie viel
bijvoor-
beeld wat
tegen.F
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BRUSSEL ● Het aandeel van
TomTom heeft gisteren een
dreun van 11,4 procent
gekre gen na zwakkere voor -
uit zichten. De Nederlandse
gps-specialist kon de winst
vorig jaar met 26 pro cent
opkrikken tot 108 mil joen
euro, maar beleggers waren
ontevreden over de magere
toekomst ver wach tingen. 

De markt voor zogenaamde per-
sonal navigation devices (PND), de
klassieke draagbare gps-toestellen,
zit al enkele jaren in het slop.
Grotere volumes werden tenietge-
daan onder forse prijsdruk. De situ-
atie is er niet op verbeterd sinds
Nokia en Google gratis navigatie-
functies aanbieden op mobiele
telefoons. 

Het effect van de zware concur-
rentie was duidelijk zichtbaar in de
resultaten van het vierde kwartaal.
De laatste maanden van 2010 zijn

door de eindejaarsverkopen traditi-
oneel erg belangrijk, maar onder
meer door extra marketinguitga-
ven zakte de nettowinst met 29 pro-
cent tot 52 miljoen euro. Dat is nog
een mooi resultaat, want analisten
hadden een grotere daling ver-
wacht.

Gedelegeerd bestuurder Harold
Goddijn benadrukte dat TomTom
wel marktaandeel kon winnen in
de markt voor losse navigatie -
systemen en dat de prijs erosie voor
TomTom beperkt bleef. “De consu-
mententak blijft een stabiele basis
voor het bedrijf.”

Toch houdt TomTom ook dit jaar

rekening met een daling van de
markt met 10 tot 15 procent. “2011
wordt een vlak jaar voor omzet en
winst per aandeel”, verklaarde
Goddijn aan het persagentschap
Reuters. Vanaf 2013 ziet hij de mar-
ges verbeteren. 

Voor groei richt TomTom zich op
contracten met autofabrikanten
voor ingebouwde navigatietoestel-
len. Vorig jaar tekende het contrac-
ten met Mazda, Subaru en werd het
contract met Renault uitgebreid.
Daardoor schoot de omzet van de
divisie automotive met 52 procent
omhoog. 

TomTom probeert ook meer waar-
de te creëren door extra kaartdien-
sten aan te bieden en realtime ver-
keers informatie aan zijn kaarten te
koppelen. “Dit jaar versnellen we de
ontwikkeling van technologie”,
stelt Goddijn. 

Het bedrijf is na de overname van
TeleAtlas een van de grootste fabri-
kanten van digitale kaarten. (DT)

TomTom klampt zich vast aan autosector
BRUSSEL ● De verzekeraar Ageas
heeft zijn ambities op de Turkse
verzekerings markt flink opge-
schroefd. De groep neemt voor
162 miljoen euro een belang van
31 procent in Aksigorta, de op
drie na grootste schade ver ze -
keraar van het land. 

De bedoeling is Aksigorta te
laten uit groeien tot koploper op
de Turkse markt voor schadeverze-
keringen, laat Ageas in een persbe-
richt weten.

Ageas, het voormalige Fortis, is
alvast vertrouwd met de snel
groeiende Turkse markt, waar het
in 2005 was beland nadat Fortis
Disbank had overgenomen. Afge -
lopen zomer raakte echter bekend
dat Ageas zijn Turkse pensioen- en
levensverzekeringsactiviteiten
verkocht aan het Franse BNP
Paribas.

Nu blijkt Ageas dus vooral te wil-
len inzetten op de veelbelovende

Turkse markt voor schadeverzeke-
ringen. Met dat doel voor ogen
neemt de groep de helft van het
belang over dat het Turkse conglo-
meraat Sabanci bezit in Aksigorta. 

Zowel Sabanci als Ageas zullen
na afronding van de deal 31 pro-
cent van Aksigorta bezitten, de
rest blijft genoteerd staan op de
beurs van Istanbul. Ageas ver-
wacht dat de transactie in het
tweede kwartaal zou moeten zijn
afgerond.

Aksigorta is momenteel de vier-
de grootste schadeverzekeraar
van Turkije. Vorig jaar was de
groep goed voor 415 miljoen euro
aan bruto premie-inkomsten en
een marktaandeel van 8 procent. 

Om dat marktaandeel verder op
te drijven werd een exclusieve dis-
tributieovereenkomst voor scha-
deverzekeringen hernieuwd met
Akbank, de derde bankgroep van
Turkije. (DT)

Ageas herontdekt Turkse markt

De nettowinst 
zakte in het vierde
kwartaal met 
29 procent


