14

DE TIJD DINSDAG 26 JUNI 2018

Ondernemen

Brexitimpasse geeft Antwerpen
meer kans op nieuwe Ineos-fabriek

De
rekenmeester
Het echte verhaal achter de cijfers

De Britse chemiegroep Ineos
vraagt de Britse regering om
steun voor de bouw van een
fabriek in Hull. Anders gaat
het project naar Antwerpen.

Campbell’s

Heden soep

MARC DE ROO

8 miljard
In 2016 daalde de omzet van
Campbell’s met 1,5 procent
naar net geen 8 miljard euro.

Als verantwoordelijke voor die
povere prestatie wijzen beleggers
en analisten vooral Denise Morrison met de vinger. Vorige maand
stapte hij na zeven jaar op als CEO
bij Campbell’s. Om het bedrijf aan
te passen aan de veranderende
eetgewoonten - wanneer trok ú
nog eens een blik soep open? zette Morisson in op voorverpakte
maaltijden, nieuwe soorten dran-
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e grootste koerswinst in liefst
18 jaar. Beleggers
in de Amerikaanse
soepgigant Campbell’s reageerden gisteren dolenthousiast nadat de tabloid The
New York Post had geschreven dat
de voedingsgigant Kraft Heinz
mogelijk een bod zou lanceren.
Het aandeel Campbell’s - kent u
het bedrijf niet als moeder van de
V8-tomatensapjes, dan wel van de
iconische soepblikken die Andy
Warhol schilderde - schoot
prompt 9,32 procent hoger naar
42,23 dollar.
De reactie van Wall Street is wel
heel optimistisch, want Kraft
Heinz heeft nog geen zakenbankiers aangesteld. The New York
Post gaf gisteren zelf toe dat de
raad van bestuur van Campbell’s
pas in augustus beslist of een verkoop überhaupt tot de mogelijkheden behoort.
Wat verklaart dat staaltje
wishful thinking dan? Een overname kan de aandeelhouders een
uitweg bieden uit een investering
waar ze de voorbije jaren nog
maar weinig plezier aan hebben
beleefd. Sinds Nieuwjaar donderde het aandeel van de soepgigant
9,3 procent lager. Campbell’s
noteert vandaag rond hetzelfde
niveau als eind 2008.

ken en hippere producten zoals
hummus en salsa’s. Maar de overnames die Campbell’s deed om
die strategie te realiseren zadelden het bedrijf met enorme schulden op. Eind 2016 - het jaarrapport van 2017 is nog niet beschikbaar - torste het bedrijf een schuld
van 9,8 miljard dollar.
De nieuwe koers vertaalde zich
evenmin in meer omzet of winst.
In 2016 daalde de omzet met
1,5 procent naar net geen 8 miljard euro. De nettowinst ging in
dezelfde periode met 15 procent
omlaag naar 563 miljoen euro.
Geen wonder dus dat Campbell’s een strategische denkoefening aankondigde na Morrisons
vertrek. Daarbij behoort niet alleen een verkoop tot de mogelijkheden, Campbell’s zou ook activiteiten kunnen afsplitsen.
Analisten waren het er gisteren
ook niet over eens of Campbell’s
zo goed zou passen bij Kraft
Heinz. Volgens sommigen zou de
integratie van Campbell’s zoveel
werk kosten dat de winst onder
druk zou komen. Al zien anderen
dat anders. Kraft Heinz, dat vorig
jaar naast de multinational Unilever greep, zou de overname van de
soepmultinational kunnen zien
als een tussenstap naar een nog
veel grotere overname later.

Pieter Suy
Redacteur Ondernemen

BMW
DREIGT MET
SLUITING
FABRIEKEN VK

Ineos Oxide, een onderdeel van de
Britse chemiegroep Ineos, wil een
nieuwe fabriek bouwen voor de aanmaak van grondstoffen die worden
gebruikt bij de fabricage van verven
en lijmen, in het jargon vinylacetaatmonomeer (VAM). Het gaat om een
investering van 100 à 500 miljoen
euro. De fabriek zou een capaciteit
hebben van 300.000 ton per jaar.
De chemiegroep in handen van
de miljardair Sir Jim Ratcliffe heeft
daarvoor twee locaties op het oog:
Antwerpen en de Britse stad Hull.
Ineos heeft sites in beide steden en
heeft de Britse regering gevraagd
met financiële steun over de brug te
komen voor de vestiging in Hull, als
alternatief voor Antwerpen. De site
in Zwijndrecht is met 500 werknemers veruit de belangrijkste vestiging van Ineos Oxide.
‘Die Britse steun kan de beslissing in het voordeel van Hull doen
uitdraaien’, zegt Ineos-directeur
Tom Crotty in Financial Times. Welk
subsidiebedrag Ineos voor ogen
heeft, wordt niet vermeld.

BMW eist van de Britse regering garanties dat hij ook na
de brexit op een snelle en betrouwbare manier onderdelen
vanop het Europese vasteland
kan invoeren. Anders kan de
Duitse autobouwer een sluiting van zijn vier Britse fabrieken niet uitsluiten, stelde
Stephan Freismuth, een topmanager van BMW, in de Britse krant Financial Times.
Zoals veel Britse autofabrieken voeren ook de vestigingen
van BMW veel onderdelen in.
De producenten hanteren het
‘just in time’-principe. Onderdelen worden pas enkele uren
voor ze gebruikt worden op de
site geleverd. Maar als na de
brexit die onderdelen uit Europa bij de douane vastzitten,
komt dat systeem in het gedrang. ‘We willen onze Britse
fabrieken niet opgeven. Maar
als een productielijn een dag
stilvalt, kost dat veel geld’, zei
Freismuth.

Ineos maakt zich zorgen over het
uitblijven van overheidsbeslissingen
in het brexitdiscours, eerder dan
over de brexit zelf. ‘De Britse regering neemt als gevolg van de brexit
geen beslissingen meer’, zegt de top
van Ineos in de Britse zakenkrant. ‘Ze
neemt eigenlijk nergens nog beslissingen over’, verwoordde Ineos het
verwijt dat ook bij veel andere Britse
bedrijven is te horen. Ineos wil binnen drie à zes maanden de knoop
doorhakken. De bouw zou volgend
jaar beginnen. De fabriek moet uiterlijk in 2021 operationeel zijn.
De investering in de zogenaamde
VAM-fabriek mag niet worden verward met de vorig jaar aangekondigde investering door het zusterbedrijf Ineos Olefins in een nieuwe
Noord-Europese propyleen- of propaan dehydrogenatiefabriek. Ook
daarvoor is Antwerpen, meer bepaald de vestiging van Ineos in Lillo,
in de running. Die fabriek moet
750.000 ton propyleen per jaar produceren en zal bijna 1 miljard euro
kosten.
De twee dossiers lopen naast elkaar. In de wandelgangen is te horen dat Antwerpen voor die propyleenfabriek in poleposition staat.
Ineos heeft in ons land zes
productievestigingen (Antwerpen,
Zwijndrecht, Beveren, Geel, Tessenderlo, Feluy) en een onderzoekslabo

in Neder-over-Heembeek. Het verwierf de sites na overnames van onderdelen van BP, Dow, Solvay, BASF
en Tessenderlo Group. In ons land
produceert Ineos tussenproducten
voor de chemie en kunststoffen.

De Britse regering
neemt als gevolg van
de brexit geen beslissingen meer. Ze neemt
eigenlijk nergens nog
beslissingen over.
DIRECTEUR INEOS
TOM CROTTY

Sinds zijn oprichting in 1998
groeide Ineos uit tot een van de
grootste onafhankelijke chemieconcerns ter wereld met meer dan 60
miljard dollar omzet. Het telt 73 fabrieken en 16.000 werknemers.
Eigenaar Ratcliffe werd onlangs
door The Sunday Times de rijkste
man in het VK genoemd me een geschat vermogen van ruim 21 miljard
pond. In het verleden toonde hij
zich een voorstander van de brexit,
maar dan een ‘zachte brexit’, zonder
handelstarieven of barrières.
Bij Ineos was niemand bereikbaar voor commentaar.

Sonaca verwacht de eerste vier Sonaca 200-toestellen in september te kunnen leveren. © BELGA

Belgische Sonaca 200 mag wereldwijd vliegen
Het Belgische opleidings- en toerismevliegtuig Sonaca 200 heeft zijn
allerlaatste vergunning binnen: het
luchtwaardigheidscertificaat van
het Europese agentschap voor de
veiligheid van de luchtvaart (EASA).
Het toestel mag voortaan wereldwijd vliegen.
Sonaca Aircraft, een in Gosselies
(Charleroi) gevestigde dochter van
de vliegtuigonderdelenbouwer So-

naca, werkt al enkele jaren aan het
eenmotorige vliegtuig met twee zitplaatsen. In april werd de definitieve
versie van het toestel voorgesteld op
het luchtvaartsalon in de Duitse stad
Friedrichshafen. Om het toestel te
kunnen leveren was het nog wachten op het EASA-certificaat.
‘Dit is een strategische stap voor
het project’, zegt Carl Mengdehl, de
medeoprichter van Sonaca Aircraft.

‘Maar het is ook een symbolisch moment voor België. Het is al vele tientallen jaren geleden dat ons land
nog een gecertificeerd vliegtuig
heeft geproduceerd.’
Sonaca verwacht de eerste vier
Sonaca 200-toestellen in september
te kunnen leveren. Dit jaar zouden
een tiental de weg naar klanten
moeten vinden. De toestellen worden nu nog in Gosselies geprodu-

ceerd, maar begin volgend jaar
moet een assemblagehal op het
vliegveld van Namen klaar zijn. Daar
kunnen het eerste jaar veertig vliegtuigen geproduceerd worden, nadien meer dan tachtig per jaar.
Medeoprichter Pierre Van Wetter
schatte eerder dat ruim honderd
exemplaren moeten worden verkocht om het programma rendabel
te maken. BELGA
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390miljoen
Van de 7,5 miljoen vakantiegangers in Vlaanderen trokken
2,3 miljoen Belgen en Nederlanders in 2016 naar een van
de 16 Vlaamse groene regio’s.
Dat blijkt uit een vijfjaarlijks
onderzoek van de vijf Vlaamse
provincies. De toeristen
besteedden samen 390 miljoen
euro.

L ANDBOUW

BIOSCOPEN

SUPERMARKTEN

Belgische start-up
gaat Argentijnse
oogst redden

Aldi en Lidl winnen
marktaandeel
in verse voeding

Het Brusselse Fyteko wil de enorme
oppervlaktes maïs- en sojateelt in
Argentinië beschermen tegen droge
periodes. De in 2014 opgerichte
start-up heeft een bioafbreekbare
molecule ontwikkeld die het metabolisme van planten versterkt en
gewassen een hogere overlevingskans geeft bij aanhoudende droogte. Fyteko brengt zijn product aan
de man via het Argentijnse bedrijf
Rizobacter. Het mikt vooral op ZuidEuropa, Afrika en Zuid-Amerika,
waar door droogte oogsten vaak
mislukken.

Voor verse voeding winnen de twee
Duitse ketens Aldi en Lidl steeds
meer terrein in ons land. Belgische
gezinnen gaven vorig jaar 25,8 miljard euro uit aan voeding, drank en
huishoudartikelen. Daarvan ging
11,2 miljard euro naar verse voeding.
Die koopt de Belg nog steeds het
meest in de klassieke super- en hypermarkten, goed voor een marktaandeel van meer dan 45 procent.
Voor het eerst zijn Aldi en Lidl goed
voor 20,6 procent marktaandeel.
Tien jaar geleden bedroeg hun aandeel slechts 15 procent.
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TOERISME

Kinepolis ziet nog ruimte voor
meer bioscopen in Nederland.
Dat verklaarde CEO Eddy Duquenne bij de opening van een
bioscoop in Den Bosch, het vijfde complex van Kinepolis in
Nederland.

Christ’l Joris haalt ETAP uit
woelig vaarwater met extra geld
ETAP zit in woelig vaarwater.
Het verlichtingsbedrijf van de
voormalige Agoria-topvrouw
Christ’l Joris boekt het derde
jaarverlies op rij. Een nieuwe
CEO en een kapitaalinjectie
moeten soelaas brengen.
JAN DE sCHAmPHElAErE

De omzet van ETAP steeg vorig jaar
met 13 procent naar net geen 35 miljoen euro. Maar ondanks de groei
boekte het verlichtingsbedrijf 2 miljoen euro verlies. Dat brengt het gecumuleerde verlies van de voorbije
drie jaar op ruim 10 miljoen euro.
Om de financiële put te vullen
steken de twee aandeelhoudersfamilies Joris en Gillès 4 miljoen euro
vers kapitaal in het bedrijf, boven op
de 7 miljoen euro vorig jaar. ‘ETAP
en de hele sector gaan door een
transformatie. Alle bedrijven moesten zich heruitvinden’, verduidelijkt
Joris de moeilijke gang van zaken.
ETAP legde oorspronkelijk de
focus op verlichtingssystemen met
tl-lampen, waarmee onder meer de
Mona Lisa in het Louvre belicht
wordt. Met speciale reflectortechnieken wordt natuurlijk daglicht gesimuleerd.

We hebben deels blind
gevaren. Het heeft een
half jaar geduurd om
dat recht te trekken.
VOORZITTER ETAP
CHrisT’l Joris

Door de opkomst van energiezuinige ledtechnologie moest ETAP
noodgedwongen een bocht maken.
‘We hebben de voorbije jaren veel
moeten investeren in onderzoek en
productontwikkeling. Dat traject
was zwaarder dan we hadden ingeschat’, luidt het. Op het hoofdkwartier in Malle verdwenen een 70-tal
jobs.
Bovendien liep de implementatie
van een nieuw ERP-systeem, dat alle
deeltjes van een organisatie aanstuurt, niet van leien dakje. De productie en de planning raakten in de
knoop. Een maand lang raakte zelfs
geen enkel product bij de klanten.
En het management had lang geen
inzicht in de cijfers. ‘We hebben eigenlijk deels blind gevaren’, zegt Joris. ‘Het heeft een half jaar geduurd
om dat recht te trekken. De leverachterstand is ingehaald, maar
daardoor waren de verkopers meer
bezig met oude orders uitvoeren
dan met nieuwe klanten werven.
Dat hebben we gevoeld.’
ETAP ontwikkelt en produceert
noodverlichting en op maat gemaakte verlichtingssystemen voor
kantoren, ziekenhuizen en industriële gebouwen. Onder meer het
hoofdkwartier van Solvay in Brussel
en van Deloitte in Luxemburg zijn
voorzien van ETAP-technologie, net

ETAP-voorzitter Christ’l Joris: ‘Het moeilijkste hebben we achter de rug.’ © EMY ELLEBOOG

PROFIEL
ETAP
Activiteit: ontwikkeling en
productie van lichtsystemen.
Omzet (2017): 35 miljoen
euro (+13%).
Nettoresultaat: -2 miljoen
euro.
Werknemers: 340.
Hoofdkwartier: Malle.
Verkoop: vooral in WestEuropa.

als de productie- en distributiecentra van Reynaers Aluminium. Het
bedrijf ziet bovendien mogelijkheden om voet aan de grond te krijgen in overheidsgebouwen, met
langetermijncontracten om zijn
lichtsystemen te verhuren in plaats
van te verkopen.
Volgens Joris staat het nieuwe
productengamma nu op punt. ‘Het
moeilijkste hebben we achter de
rug’, zegt ze. Om ETAP een nieuw
elan te geven haalde het een nieuwe
CEO in huis: Eric De Cock, voorheen
onder meer topman van het zuivelbedrijf Campina Belgium. Toch
wordt 2018 geen wandeling in het
park. ‘Dit jaar zullen we de omme-

keer in gang zetten. Het orderboek
zit in stijgende lijn, maar de eerste
maanden waren moeilijk. We mikken op break-even op niveau van de
bedrijfswinst.’
ETAP (kort voor Elektro Technische Apparaten) zag ruim zestig jaar
geleden het levenslicht als onderhoudsbedrijf voor scheepsmotoren.
Later kwam daar de productie van
lichtarmaturen bij, net als de productie van zeilboten. Die laatste divisie, ETAP Yachting, werd internationaal gelauwerd voor haar onzinkbare boten. De familie verkocht
die tak in 2008, waarna die mee ten
onder ging bij het faillissement van
de Duitse overnemer Dehler.

