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BEDRIJVEN

Een rist bedrijven publiceert
vandaag zijn jaarverslag over
2010. De Tijd gaat op zoek naar
de opvallendste elementen.
Daarnaast ook nog jaarresultaten van onder meer RHJ
International, Sioen en
Thenergo.

BROUWERS DORSTIG NAAR OVERNAMES

VAN ROMPUY KIEST SPECIAAL ADVISEUR

7 l ‘Grote drie’ voorspellen snelle consolidatie

2 l Didier Seeuws beloond voor Europees werk

IERLAND

De Ierse regering publiceert
om 18.30 uur de resultaten
van de stresstests van de Ierse
banksector.

FINANCIEEL-ECONOMISCHE BERICHTGEVING SINDS 1968

W W W.T I J D . B E

DONDERDAG 31 MAART 2011 l DAGBLAD - 44STE JAARGANG NR. 10944 28 PAGINA’S - PRIJS: BEL 1,70 EURO / LUX 2,20 EURO / NL 2,70 EURO

MARKTEN

17 S&P500 op weg naar beste
eerste kwartaal in 13 jaar
De index werd geholpen door de
winst voor Cephalon. Het farmabedrijf kreeg een overnamebod.

SNELNIEUWS

Bedrijven
vrezen
groen
monopolie
Electrabel

OPEC verdient
1.000 miljard
dollar aan olie

Japans keizerlijk paar bezoekt opvangcentrum

WOUTER VERVENNE

D

e olie-uitvoer van het
OPEC-kartel zal dit jaar
voor het eerst meer dan 1.000
miljard dollar (710 miljard euro)
opbrengen als de olieprijs de rest
van het jaar hoger blijft dan 100
dollar per vat. Dat zegt Fatih Birol, de hoofdeconoom van het Internationaal Energieagentschap.
De olie-export uitgedrukt in
vaten ligt iets lager dan in 2008,
maar de hogere prijs compenseert ruimschoots de lagere volumes, preciseert Birol in een interview met Financial Times. Hoewel de olieprijs ruim 20 procent
lager noteert dan de recordprijs
van 147 dollar in juli 2008, zal de
gemiddelde prijs dit jaar wellicht
hoger zijn dan drie jaar geleden.
Een vat aardolie kostte in het eerste kwartaal van 2011 gemiddeld
105,3 dollar, tegenover 98,5 dollar in 2008.

l Uitbaters biomassacentrales twijfelen
aan voortbestaan

© BELGA

4 Kinepolis trakteert op
forse kapitaalvermindering
De Belgische bioscoopgroep
keert meer dan 30 miljoen euro
uit aan haar aandeelhouders. Dat
is goed voor 4,33 euro per aandeel, of 8,4 procent van de
beurswaarde. Daarbovenop gaat
Kinepolis nog tot 1,1 miljoen eigen
aandelen inkopen.
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2 Brazilië reikt Portugal de hand
De Braziliaanse presidente Dilma
Rousseff is bereid ex-kolonisator
Portugal financieel bij te staan.
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steenkoolcentrale wordt door
Electrabel en de holding Ackermans & van Haaren omgebouwd
e kleine Vlaamse pro- tot een reusachtige biomassacenducenten van groene trale. ‘Max Green krijgt een bestroom vrezen voor scherming die niemand anders
hun voortbestaan als de Vlaamse krijgt’, zegt Persyn.
De sector is vooral ontstemd
regering de subsidies voor elektriciteitsproductie uit biomassa dat de verandering bestaande inverlaagt. ‘Nieuwe initiatieven stallaties treft. ‘Als die wijziging
zullen niet doorgaan, waardoor er komt, kloppen onze businessElectrabel een monopolie in her- plannen niet meer en wordt het
nieuwbare energie zal krijgen’, moeilijk de schuld af te betalen’,
zegt Rik Van de Walle,
verklaarde Kristof
de gedelegeerd bePersyn, de financieel Wij moeten
stuurder van Aspiravi.
directeur van de paHij is bang de centrale
pierfabrikant Stora een voetbalEnso, in een hoorzit- match spelen Aspiravi & Spano te
moeten sluiten.
ting in het Vlaams
met slechts
Ook de Duitse
Parlement.
energiereus E.ON, de
Stora Enso Lan- negen
grootste nieuwkomer
gerbrugge denkt fors
op de Belgische markt
inkomstenverlies te spelers.
voor elektriciteitsprolijden voor zijn bioductie, is ontevreden
massacentrale die MICHEL GROENEVELD,
over het aanpassen
energie levert door de
projectmanager E.ON
van de regels. Het beverbranding
van
drijf wil, net als Elechoutafval. Samen met
de biomassacentrales van Aspi- trabel, een steenkoolcentrale
ravi & Spano, Colruyt en Electra- ombouwen tot een biomassacenwinds gaat het jaarlijks om 24 trale. ‘Maar omdat we minder
miljoen euro minder inkomsten. steun krijgen dan Electrabel is
‘Er wordt met twee maten en dat financieel niet haalbaar’, zegt
gewichten gerekend’, zegt Per- projectmanager Michel Groenesyn, verwijzend naar een garantie veld, ‘Het is alsof we een voetbaltegen rendabiliteitsverlies die de match moeten spelen met slechts
Vlaamse regering wil geven voor negen spelers op het veld.’
de centrale Max Green. Die oude ■ Pagina’s 2 (commentaar) en 10
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Belg verloor in
2,5 jaar nooit zoveel
aan spaarboekje
De Belgen staken in maart de
facto 2,3 procent toe op het geld
op hun spaarboekjes. Het is geleden van september 2008 dat het
verschil tussen de inflatie (nu
3,5%) en de intresten op het klassieke boekje (1,25%) zo groot was.
Dat is het gevolg van de aanhoudende prijsstijgingen.
De inflatie steeg in maart naar
3,5 procent, het hoogste peil sinds
oktober 2008. De vergoeding op
de gewone boekjes zit al 19 maanden op een dieptepunt. Voor de
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13de maand op rij is de reële rente
(intresten min inflatie) negatief.
Zelfs met een hoogrentend spaarboekje boeten de spaarders nog
IDW
aan koopkracht in.
■ Pagina 3

OBAMA

De Amerikaanse president
Barack Obama wil de olie-invoer
van de VS in de komende tien jaar
met een derde verminderen. Hij
wil de binnenlandse olieproductie verhogen, aardgas promoten
als energiebron voor auto’s, het
gemiddelde benzineverbruik van
auto’s drukken en biobrandstoffen aanmoedigen. Import dekt
nu zowat de helft van het Amerikaanse olieverbruik.
■ Pagina’s 3 en 10

GDF Suez
nog lang geen
dividendaandeel
© AFP

De Japanse keizer Akihito bezocht gisteren, samen met zijn echtgenote Michiko, een opvangcentrum in de
Japanse hoofdstad Tokio. In het centrum verblijven zo’n 300 mensen, vooral personen die geëvacueerd werden
uit Fukushima en omstreken. Ze moesten daar vertrekken omdat de kerncentrale van Fukushima zwaar beschadigd
raakte door de aardbeving en de tsunami van 11 maart.

Van Malderen
gaat Ontex
beconcurreren
Bart Van Malderen, de voormalige topman van de fabrikant
van persoonlijkehygiëneartikelen
Ontex, werkt aan een comeback
in die branche. Dat vernam De
Tijd. De familie Van Malderen
stond aan de wieg van Ontex. Nu
zijn niet-concurrentiebeding is
verstreken, werkt de ondernemer
al aan de praktische uitwerking
van zijn plannen. Het doel is dit
jaar nog te beginnen. Van Malderen bevestigt noch ontkent.
■ Pagina 4

Aangiftes van
verdacht geld
bereiken record
De antiwitwascel kreeg nog
nooit zo veel meldingen van verdachte geldstromen als in 2010.
Het voorbije jaar deden wisselkantoren, banken en andere sectoren 18.673 witwasaangiftes. Dat
bevestigt de voorzitter van de antiwitwascel, Jean-Claude Delepière, aan De Tijd. Vorig jaar waren
er 17.170 aangiftes. Tegenover vijf
jaar geleden gaat het zelfs bijna
om een verdubbeling.
Volgens Delepière is het recordcijfer vooral te danken aan een

belangrijke vooruitgang bij het opsporen van verdachte transacties
via ‘ondergronds bankieren’. Bij
dat alternatieve systeem wordt
cash geld overgeboekt naar het
buitenland. Het is al jaren het favoriete instrument van terroristen
en criminele organisaties omdat
het veel minder makkelijk te traceren is dan gewone elektronische bankverrichtingen.
‘Maar het is nu geen blinde vlek
meer voor ons’, zegt Delepière.
‘We hebben een onlinemeldsysteem ingevoerd waarmee wisselkantoren ons snel kunnen
waarschuwen. En dat werkt. Eindelijk kunnen we ook deze geldLB
stromen in kaart brengen.’
■ Pagina 7

PETER DE GROOTE
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e Belgische aandeelhouders van de Franse nutsgroep GDF Suez moeten wellicht
nog lang wachten voor hun belegging een echt ‘dividendaandeel’
wordt, een aandeel met een royale coupon.
Europa heeft opnieuw te kennen gegeven dat het de dubbele
belasting op buitenlandse dividenden, eenmaal in het land van
herkomst en één keer in België,
onder de loep zal nemen. Maar of
het snel tot de afschaffing van de
dubbele taks komt, is zeer de
vraag. De analyse van Europa zal
pas in de tweede jaarhelft of begin volgend jaar rond zijn. Dan is
het aan de Commissie om een
initiatief te nemen. Zelfs als er
een richtlijn komt, moeten de
EU-lidstaten nog een unaniem
akkoord bereiken.
GDF Suez biedt een brutodividend van ruim 5 procent,
voor de Belg blijft daar vandaag
slechts iets meer dan de helft van
over.
■ Pagina 15
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Uw geld in veilige handen?

Doe mee met De Belegger en beleg samen met onze analisten in die aandelen, waarmee u morgen het hoogste rendement behaalt.

Proef zes weken gratis van De Belegger. Surf naar www.belegger.be/proef
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