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Barco denkt weer aan uitbreiden

Leasinvest
verhoogt
dividend

l Overname tot 200 miljoen euro mogelijk l Beeldschermenspecialist mikt dit jaar op 10 procent bedrijfswinstmarge

PATRICK LUYSTERMAN
SEBASTIEN ROUSSEAU, KUURNE

N

werden ondertussen de verlieslatende led’s op maat stopgezet. Een
iets grotere overname dateert al
van midden 2008 toen Barco bijna
36 miljoen euro veil had voor High
End Systems, een Amerikaanse
specialist in digitale lichtsystemen.
LEVERAGE

Tweeënhalf jaar later heeft de
Kortrijkse technologiegroep haar
balans opgekuist: geen schulden
en een nettokaspositie van een
kleine 9 miljoen euro.
De balans kan dus wel wat
schulden (‘leverage’) verdragen.

‘Daar zijn we ons van
Van Zele in het midden:
bewust’, reageerde Overnames
‘Domeinen waar we nog
Van Zele op een vraag
niet aanwezig zijn of
uit de zaal. ‘Twee jaar tot 200
waar we zonder hulp niet
geleden waren over- miljoen euro
het nummer één of twee
names niet aan de zijn haalbaar.
kunnen worden’.
orde. Vandaag zijn acBehalve schulden zal
quisities van 100 tot
Barco voor zijn overna200 miljoen euro wel ERIC VAN ZELE,
mes kunnen putten uit
haalbaar.’
de vrije kasstromen die
gedelegeerd bestuurder
‘Het is iets wat we
voortvloeien uit de ‘10Barco
ernstig overwegen om
10-20’-strategie: 10 prosneller te groeien of
cent omzetgroei, 10 proons leiderschap te
cent bedrijfswinstmarge
versterken’, ging de gedelegeerd en 20 procent rendement op het
bestuurder verder. In welke secto- geïnvesteerde kapitaal (ROCE).
ren Barco naar prooien speurt, liet
De divisies Entertainment (di-

gitale cinema) en Healthcare doen
vandaag al aanzienlijk beter dan
die doelstellingen. Control rooms
& Simulation zal de cijfers in de
loop van dit boekjaar behalen, zij
het niet noodzakelijk in elk kwartaal. De laatste grote divisie, is er
bijna.
‘In elk geval zullen de vier afdelingen samen voldoen aan de 1010-20’, verzekerde Van Zele.
Naast de vier worden enkele
kleinere activiteiten, waaronder
dZine, gegroepeerd in Ventures.
Zij testen het potentieel van nieuwe markten. Ventures moet dit
jaar break-even draaien.
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a enkele moeilijke jaren en de daaropvolgende stroomlijning
van de activiteiten is Barco weer
sterk genoeg om zich aan een overname te wagen. Dat vertelde topman Eric Van Zele gisteren aan
een dertigtal investeerders en analisten.
Vorige week nog bewees de
Kortrijkse specialist in beeldschermen de ommekeer met stevige groeiresultaten over 2010. En
met de hervatting van de dividend-

uitkering nadat de aandeelhouders twee jaar tevergeefs hadden
moeten wachten.
In de moeilijke crisisjaren werd
de weinige cash binnenshuis gehouden om orde op zaken te stellen en wat kleine, gerichte overnames te doen.
Zo werden achtereenvolgens
de Italiaanse medische beeldschermenspecialist FIMI (19 miljoen euro), de Kortrijkse softwareproducent dZine (minder dan 10
miljoen) en het Amerikaanse failliete Elements Lab (bedrag onbekend) gekocht. Van die laatste ontwikkelaar van led-videosystemen

De nieuwe kantoren staan na een week al klaar: ‘De hele ploeg heeft enorm hard gewerkt.’
ders wordt het functioneren moeilijk.
Net zoals een piloot zich tijdens de vlucht
wel bekommert om zijn passagiers, maar
ook niet het familieleven van ieder van
hen voor ogen haalt, of zoals je niet stilstaat bij de gevaren van autorijden.’ Op
dezelfde manier maakt een ondernemer
voor een deel abstractie van de uitdaging
die na zo’n tegenslag voor hem ligt.
Het is ook wat Dirk Reyn, CEO van
farmabedrijf Movetis, ‘het afstand nemen van de details’ noemt. ‘In het begin
van je carrière streef je de perfectie na,
maar gaandeweg besef je dat dat niet alleen erg veel energie opslorpt, maar ook
dat je daardoor de essentie uit het oog
dreigt te verliezen. Vandaag besef ik
steeds meer dat in de eerste plaats de grote lijnen goed onderbouwd moeten zijn.’
Het bouwbedrijf Bostoen brandde vorige week voor een belangrijk deel uit. CEO Stephan Bostoen: ‘Vier dagen later waren we alweer operationeel. Ja ja, vooruit, hé.‘
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‘Ik ben toch even
een uurtje gaan zitten’
VERNIELDE BEDRIJVEN en de kunst van het weer opkrabbelen

JELLE HENNEMAN, DRONGEN

Wat doe je als je je familiebedrijf voor je ogen ziet afbranden? Niet bij de pakken blijven zitten, bleek de afgelopen
weken bij het bouwbedrijf
Bostoen - en bij vele andere
ondernemers die het meemaakten. ‘Natuurlijk kan je
stoppen en het verzekeringsgeld incasseren, maar eigenlijk heb je geen andere keuze
dan door te gaan.’ Een verhaal
over de kunst van het opkrabbelen.

H

et was al nacht
toen de 36-jarige
Stephan Bostoen
vorige
week
woensdag een telefoontje kreeg
dat zijn bouwbedrijf in lichterlaaie stond,
iets wat hij niet veel later met zijn eigen
ogen kon zien. Dertig meter hoog schoten
de vlammen uit het dak van de kantoorruimte, en het magazijn dreigde hetzelfde lot te ondergaan. Het bedrijf dat zijn
vader Francis had opgestart, telt nu zo’n
100 miljoen euro omzet en 350 werknemers. En net twee jaar geleden was met
succes beslist exclusief de kaart van de
passiefbouw te trekken. En dan dit.
We verwachtten afgelopen dinsdag
dan ook een bedrijfsleider te ontmoeten,
nog volop bezig om de dingen op een rij
te zetten. Het tegendeel is waar. ‘Ik ben
natuurlijk wel een uurtje moeten gaan
zitten die nacht, om te ajusteren’, haalt
Bostoen zijn schouders op, uitkijkend
over de ravage. ‘Maar toen bleek dat er
geen slachtoffers waren gevallen, en
werd de server met alle gegevens - heel
blij dat we die allemaal gecentraliseerd
hebben! - uit de brand gehaald. En dan ga
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je toch relativeren. Mijn vader? Die was
op reis, en hij is ook niet teruggekeerd.
Elke ondernemer maakt dat mee, hè, zo’n
brand. Het kan tien jaar duren of veertig,
maar ja.’
ABSTRACTE TOEKOMST

Maar ja? Hoe verwerk je nu zo snel dat
het bedrijf waar je al jaren je hart en ziel
in steekt en dat jouw naam draagt, half in
vlammen opgaat? Nochtans gebeurt dat
vaker. Twee weken nadat in 2005 de productiehal van Oliefabriek Lichtervelde,
die lijnzaadolie produceert, in de as was
gelegd, werden de nieuwe, dure persen al
besteld. De optie om te stoppen werd
nooit ernstig overwogen. ‘Terwijl je anders soms dagen en weken kan discussiëren over een investering van enkele duizenden euro’s, werd het nu haast normaal in korte tijd knopen door te hakken
over veel grotere bedragen’ klonk het
toen bij verkoopdirecteur Merijn Haeck,
van de familie die de fabriek in handen
had.
Ook Michèle Sioen, CEO van het textielbedrijf Sioen Industries, herinnert
zich dat de hele productievestiging in Ar-

dooie twintig jaar geleden helemaal afbrandde. ‘Alles was weg en moest heropgebouwd worden, nieuwe machines gekocht, … Een proces dat zeker twee à drie
jaar ging duren, met hard werken en afzien. En dan nog moet je al je klanten na
de heropbouw zien terug te winnen. We
hadden toen het verzekeringsgeld kunnen incasseren en wat anders gaan doen.
Maar mijn vader, die toen nog aan het
roer stond, besliste anders. We gingen
door. Dat is vandaag inderdaad goed uitgedraaid, maar mijn vader heeft na die
drie jaar afzien wel een zware hartaanval
gekregen.’
Dat doorgaan kan je daadkracht noemen, en dat is het ook. Maar evengoed is
het dus een bijna roekeloos ontkennen
van de realiteit, een eigenschap waarover
wel meer topzakenlui moeten beschikken. ‘Wie verantwoordelijk is voor iets,
maakt tegelijk abstractie van die verantwoordelijkheid’, verklaart Guido de Grefte van het adviesbureau KPMG. ‘Managers die enorme bedrijven leiden of ondernemers die hart en ziel in hun
onderneming hebben gestoken, zijn niet
constant bezig met de volledige draagwijdte van die verantwoordelijkheid. An-
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Dat zo’n detail evengoed tot een tegenslag kan leiden, neem je er als ondernemer dan bij. ‘Ondernemers weten dat
dat kan gebeuren’, zegt ondernemerscoach Ilse Antonissen. ‘Ik ben in mijn
loopbaan nog nooit een ondernemer tegengekomen die er na
een tegenslag helemaal
is uitgestapt. Op een
voorwaarde: dat de tegenslag een externe
oorzaak heeft, zoals bij
een brand. Zodat je
niet aan je capaciteiten
hoeft te gaan twijfelen.’
‘Weet je wat er voor
zorgt dat je zo snel
weer aan de slag gaat?’,
keert Tony Mertens,
van de gelijknamige
verfspecialist, de vraag
om. ‘Het feit dat je op
enorm veel goodwill
kan rekenen. Medewerkers, leveranciers,
banken, klanten, enzovoort - iedereen
draagt, komt samen. En dat drijft je
voort, het gevoel dat je je als ondernemer
zo gesteund weet. Toen onze hele vestiging aan de A12 in Wilrijk in 2004 was
uitgebrand hebben we heel snel een
noodwinkel kunnen openen door die solidariteit. Zonder vergunning, maar burgemeester Patrick Janssens zei dat hij
dat voor zijn rekening zou nemen. Natuurlijk heb je flitsen van twijfel, zeker
’s nachts lig je te piekeren. Maar de adrenaline stuwt je richting de doorstart.’
BRANDENDE IDENTITEIT

Wat is het alternatief ook? ‘Telkens
opnieuw opstaan is iets dat eigen is aan
ondernemers, zou je zeggen’, aldus Guido
de Grefte. ‘Maar je kan je ook afvragen of
dat uit vrije wil is of uit noodzaak.’
‘Dit was wel mijn vader zijn levenswerk’, bevestigt Michèle Sioen. ‘Dat bedrijf maakt deel uit van je identiteit, en
wij waren in die tijd de generatie die het
zou gaan overnemen. Natuurlijk konden
we stoppen, maar voor ons was er eigenlijk geen alternatief. We moesten verder.’

Dat is zeker zo voor familiebedrijven.
Alex Joos, afgevaardigd bestuurder van
het grafische bedrijf Group Joos, getuigde in De Tijd dat de bedrijfsbrand die de
drukkerij van de groep in de as legde,
hem als twintiger zijn baan bij Unilever
deed opzeggen om te gaan helpen bij de
heropbouw. ‘Die brand deed me beseffen
waar mijn hart klopte.’
Aan de andere kant kan die hechte
band tussen iemands persoonlijke identiteit en zijn of haar professionele leven
ook verkeerd uitdraaien bij een tegenslag. ‘Als ondernemer word je bejubeld
door iedereen uit je omgeving’, waarschuwt de Grefte. ‘Doordat je zo in het
voetlicht staat, ontstaat er een soort uitvergrootte schaduw van jezelf. Ga je
daarin geloven, dan val je des te dieper als
het toch eens fout loopt. Voeten op de
grond dus.’
Daar zorgt het harde werk anders zelf
wel voor. ‘Ik heb mijn weerbots pas na
enkele maanden gekregen’, pikt Tony
Mertens in. ‘Die goodwill blijft natuurlijk
niet duren. Na zo’n zes maanden neemt
dat weer af en sta je weer alleen. Ook fysiek ben je door de stress, de lange uren
De digitale cinemaprojectoren zullen Barco op korte termijn de kaap van 1 miljard euro omzet helpen ronden. Met een grote acquistie kan die psychologische grens nog sneller worden gesloopt.

De adrenaline en de
goodwill stuwen je
verder, de weerbots
komt pas veel later.
TONY MERTENS,
topman verfspecialist Tony Mertens

Brucargo wil
terrein terugwinnen
l Vrachtzone kan 5 miljoen euro besparen

en vergaderingen helemaal op. En dan
slaat de ontnuchtering toe, zoals een
sterfgeval je ook pas veel later kan raken.’
Intussen staan ze bij Bostoen weer
helemaal klaar om het werk zoals vroeger
- een week geleden - te hervatten. Aan het
getroffen magazijn mag niet geraakt worden, tot de verzekering bij elk stuk heeft
vastgesteld of er sprake is van rookschade. Maar alle materialen worden opnieuw besteld en opgeslagen in een snel
vrijgemaakte productiehal. De tijdelijke
containerkantoren zijn al aangekomen
en geïnstalleerd, de computers komen
dinsdagmiddag. ‘Zondagavond waren we
alweer operationeel’, grijnst Bostoen.
‘Dat is wel een record, denk ik. De hele
ploeg is samengekomen en heeft enorm
hard gewerkt. Er heerste voordien al een
goede sfeer, maar dit had ik toch niet verwacht. Tegen de zomer moet alles wat
met de verzekering te maken heeft rond
zijn. Uiteindelijk is dit eerder een kans
dan een tegenslag, het dwingt je dingen
beter te doen. Beter herop te bouwen
ook. De architect is al bezig met de plannen voor de nieuwe kantoren, ik verwacht maandag een voorontwerp. Ja ja,
vooruit hé.’

D

e vrachtzone van Brussels Airport (Brucargo)
moet veiliger en efficiënter worden én beter in de
markt worden gezet. Dan kan de
negatieve spiraal waarin Brucargo
sinds enkele jaren is terechtgekomen, doorbroken worden en kan
5 miljoen euro bespaard worden.
Dat zegt het Vlaams Instituut
voor de Logistiek (VIL), dat met
het oog daarop aanbevelingen formuleert in het rapport ‘Brucargo
Secured Gateway’.
‘De economische crisis speelde
natuurlijk 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
vrachtagenten als luchtvaartmaatschappijen de vrachtzone
steeds minder waarderen. Brucargo verdween zelfs uit de kwaliteitslijst van het magazine Air
Cargo World.
Dat DHL in 2008 zijn Europese hub verhuisde van Zaventem
naar Leipzig heeft Brucargo na-

tuurlijk 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 initiatieven om het tij te keren.
VIL formuleert aanbevelingen
zoals een gefaseerde beveiliging
van de luchtvrachtzone (nu rijdt
iedereen daar gewoon binnen en
buiten), een verbetering van het
aanleveringsproces van de vracht,
een transparantere communicatie tussen bedrijven en overheid,
vereenvoudigde douaneprocedures en meer bedrijven die zich laten certifiëren.
De recente creatie van een
businessunit 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 communiceren over vracht.

Meer passagiers in januari
Brussels Airport noteerde in
januari de grootste toename van
passagiers in ruim twee jaar. Zaventem heeft dat te danken aan
een stevige groei van het aanbod van zijn grootste klant Brussels Airlines. Het aantal passagiers steeg met 8,3 procent tot
1,12 miljoen. Zowel het Europese
(+7,3%) als het intercontinentale verkeer (+9,8%) boekten
vooruitgang.

De rol van Brussels Airport als
overstapluchthaven wordt ook
belangrijker: het transitverkeer
nam met 14 procent toe. De
luchthaven profiteert van de
nieuwe routes die vorige zomer
geopend werden en nog niet in
de cijfers van januari 2010 zaten. De komende weken en
maanden krijgt Brussels Airport
er nog nieuwe bestemmingen
bij zoals Tirana en Pristina.

2010

Omzet (in miljoen euro)
1.480

GUIDO MEEUSSEN

TomTom klampt zich
vast aan autosector

TOMTOM Jaarresultaten
2009

1.521

l Klassieke draagbare toestellen blijven het moeilijk hebben
DAVID ADRIAEN

H

bedrijfskasstroom (in miljoen euro)
327
295
Nettowinst (in miljoen euro)
87
108
(per aandeel in euro)
0,47
0,49
Koers (in euro)

8
7
6
5

6,47 EUR
10 m a m j j a s o n-11,4%
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et aandeel van TomTom heeft gisteren een
dreun van 11,4 procent
gekregen na zwakkere vooruitzichten. De Nederlandse navigatiespecialist kon de winst vorig
jaar met 26 procent opkrikken tot
108 miljoen euro, maar beleggers
waren ontevreden over de magere
toekomstverwachtingen.
De markt voor zogenaamde
personal navigation devices
(PND), de klassieke draagbare
gps-toestellen, zit al enkele jaren
in het slop. Grotere volumes werden tenietgedaan onder forse
prijsdruk. De situatie is er niet op
verbeterd sinds Nokia en Google
gratis navigatiefuncties aanbieden
op mobiele telefoons.
Het effect van de zware con-

currentie was duidelijk zichtbaar
in de resultaten van het vierde
kwartaal. De laatste maanden van
2010 zijn door de eindejaarsverkopen traditioneel erg belangrijk,
maar onder meer door extra marketinguitgaven zakte de nettowinst met 29 procent tot 52 miljoen euro. Dat is nog een mooi resultaat, want analisten hadden
een grotere daling verwacht.
CONSUMENTEN

Gedelegeerd bestuurder Harold Goddijn benadrukte dat TomTom wel marktaandeel kon winnen in de markt voor losse navigatiesystemen en dat de prijserosie
voor TomTom beperkt bleef. ‘De
consumententak 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.

Group Bernaerts praat met China over
exportpromotiecentrum in Willebroek
PATRICK LUYSTERMAN

C

hina overweegt zijn exportpromotiecentrum in
Europa te vestigen in de nog te
bouwen European Market City
(EMC) in Willebroek, een project
van de Group Bernaerts. Dat vernam De Tijd uit goede bron. Gedelegeerd bestuurder Guido Bernaerts wil enkel bevestigen dat hij
het project EMC eind deze maand
in Peking gaat voorstellen aan de
top van het agentschap voor de

promotie van de export van China. Het land wil zijn exportpromotie overal groots aanpakken. In
2005 opende het al een promotiecentrum van 200.000 m² in Dubai. Ter vergelijking: Wijnegem
Shopping Center heeft een vloeroppervlakte van 57.000 m².
De Chinezen zijn gehaast.
Voor de crisis hadden ze gekozen
hun Europees promotiecentrum
te vestigen op een grote site in de
buurt van Amsterdam. Dat dossier zit echter muurvast.
De Group Bernaerts kocht de

Guido Bernaerts.
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eerste gronden voor EMC in
Willebroek in 1992. Het was een
bijzonder complex dossier, maar
het is een van de eerste grote
brownfieldconvenantdossiers
van de Vlaamse regering die nu
een concrete invulling krijgen.
Er is een engagement van de
overheid, onder meer via haar

‘2011 wordt een vlak jaar voor omzet en winst per aandeel’, verklaarde Goddijn aan het persagentschap Reuters. Vanaf 2013
ziet hij de marges verbeteren.
Voor groei richt TomTom zich
op contracten met autofabrikanten voor ingebouwde navigatietoestellen. Vorig jaar tekende het
contracten 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
waarde te creëren door extra
kaartdiensten aan te bieden en
realtime verkeersinformatie 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 fabrikanten van digitale kaarten.

holding PMV. De Group
Bernaerts investeert 25 miljoen
euro. De overheidssteun wordt
geschat op meer dan 10 miljoen.
EMC moet midden 2012 volledig klaar zijn. ‘We gaan ermee
door, ongeacht of Chinezen of
een andere grote partij tekent’,
benadrukt Bernaerts. Voor 40
procent van de totale voorziene
ruimte van EMC (200.000 m²) is
door 150 bedrijven een bindend
engagement onderschreven.
Guido Bernaerts gaat ervan
uit dat een beursgang van de
vastgoedportefeuille in april-mei
realistisch is. Voordien wordt de
naam Optima Vastgoed nog
gewijzigd om naamsverwarring
met Optima Financial Planners
te voorkomen.

H

et netto courant resultaat van de vastgoedbevak Leasinvest Real Estate is in
2010 met 1,9 procent gestegen tot
22 miljoen euro (5,50 euro per
aandeel). De bevak verhoogt zijn
dividend met 2,5 procent tot
3,485 euro (netto).
De schuldgraad nam af van
47,61 procent eind 2009 tot 44,13
procent eind 2010. Leasinvest
was een van de weinige bevaks
die de voorbije twee jaar geen kapitaalverhoging
deden. Het
bouwde de schuldgraad vooral af
door de verkoop van het kantoorgebouw Axxes Business Park en
het kantoorgebouw gelegen op
de Louizalaan 250 in Brussel.
Het aandeel van kantoren in
de portefeuille daalde van 63
naar 56 procent. De rest van de
portefeuille bestaat uit opslagruimtes (24%) en retailvastgoed
(20%). Het is in 2011 uitkijken
hoe snel de vorig jaar overgenomen logistieke site Canal
Logistics verhuurd geraakt. De
huurgarantie vervalt begin april.
De investeringswaarde van
het patrimonium is vooral door
de desinvesteringen afgenomen
van 551 miljoen naar 507 miljoen
euro. De geschatte waarde van
het vastgoed daalde met 10 miljoen euro euro (-2%).
De bezettingsgraad blijft op
een hoog peil, maar daalt licht
van 97,74 procent naar 97,45 procent. Door de afbouw van de portefeuille daalden de huuropbrengsten van 39,2 naar 38,4 miljoen euro.
Het nettoresultaat kwam uit
op 14,3 miljoen euro (3,57 euro
per aandeel), tegenover 18,4 miljoen euro (4,60 euro per aandeel)
in 2009. De daling is het gevolg
van het ontbreken van gerealiseerde meerwaarden, waarvan
Leasinvest in 2009 nog wel profiteerde.
Leasinvest stelt aan de algemene vergadering een verhoging
van het brutodividend voor met
2,5 procent tot 4,10 euro (nettodividend 3,485 euro). Vorig boekjaar bedroeg het brutodividend
4 euro.
Voor 2011 gaat Leasinvest uit
van een stabiele bezettingsgraad.

Franse jongen sterft
na het eten van een
Quick-hamburger
Onderzoek heeft uitgewezen
dat Benjamin Orset (14), een puber uit Avignon, is overleden na
een maaltijd bij Quick. De Belgische fastfoodketen heeft verschillende restaurants in Frankrijk. De
jonge man kreeg met zijn hamburger gevaarlijke bacteriën binnen,
waardoor hij een voedselvergiftiging opliep. Het Quick-restaurant
in Avignon wordt nu beschuldigd
van niet-vrijwillige doodslag door
een gebrek aan hygiëne. De stafylokokken die na medisch onderzoek opdoken in het lichaam van
de puber, waren ook te vinden op
enkele werknemers van het fastfoodrestaurant.
Quick neemt afstand van het gebeuren en stelt dat de vestiging in
Avignon in franchise was gegeven.
Het contract met de franchisenemer is intussen verbroken.

Telenet stopt met
jongerenzender
GUNK TV
De Mechelse kabel- en televisiegroep Telenet heeft GUNK TV
begraven. De digitale muziek- en
gameszender kon sinds de oprichting in mei 2008 nooit aan de financiële verwachtingen voldoen.
Vanaf 1 april stopt GUNK TV met
uitzenden.
Bij de zender werkten negen mensen. Over hun toekomst is nog niet
beslist.
GUNK TV had de jong-volwassenen als doelpubliek, met in het
programma-aanbod vooral interactieve games en chatsessies.
De onlinegamingsite 9Lives wordt
wel voortgezet, samen met GUNK
Magazine. Beide gaan op in Telenet.
Het aandeel van Telenet zakte gisteren 1 procent tot 30,70 euro.

