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Land Munteenheid Isocode 1EURO=

WISSELKOERSEN SEPTEMBER 2015

LEGENDE ‘Op de eerste donderdag van de maand publiceert De Tijd een lijst met wisselkoersen van buitenlandse munten. U vindt
telkens dewaarde van één euro uitgedrukt in vreemdemunt. Hoewel erop toegezienwordt uitsluitend betrouwbare bronnen te raadple-
gen,wordt deze informatie vrijblijvend enmet het gewone voorbehoud verstrekt.’

Land Munteenheid Isocode 1EURO=

De Nederlandse private-equity-
groep AAC Capital mandateert de
zakenbankGoldman Sachs omeen
koper te vinden voor het voedings-
bedrijf Salad Signature. Datmeldt
Het Financieele Dagblad en het
werd ook aanDe Tijd bevestigd.
Salad Signature is gespeciali-

seerd in salades die op brood of
toast gesmeerdworden (kipsalade,
vissalades, vleessalades, enzovoort).
De groepbestaat uit twee onderde-
len: het Nederlandse Johma en het
Belgische Hamal Signature, beide
marktleider in eigen land.
AACCapital is sindsenkele jaren

inons landactief enheeft hier twee
participaties: Corilus (de voormali-
ge IT-poot van Fagron) enDesotec.
Desotec isgespecialiseerd inactieve
koolenhetgebruikervanbijdezui-
vering van vloeistoffen en gassen.

AACCapital zet
SaladSignature
indeetalage

VOEDING 3D-PRINTING

Samenmet de Leuvense specia-
list in 3D-printingMaterialise
lanceert deDuitse sportschoe-
nenreus Adidas een 3D-geprinte
zool die opmaat van elke spor-
ter kanworden gemaakt. Het is
de eerste stap naar de sport-
schoen vande toekomst.

DAVID ADRIAEN

Het investeringsfonds Saffelberg
van de ondernemer Jos Sluys (ex-
Arinso) koopt45procentvanDecat,
eenbekendenaamlangsbouwwer-
ven inWest-Vlaanderen. Met de
nieuwepartnerkrijgthetbedrijf van
LievenDecat ruimte om te groeien.
‘Op wat werkkapitaal na zijn we
schuldenvrij. Datgeeft ruimte’, zegt
Decat. Opmerkelijk detail: Sluys en
Decat leerden elkaar kennen via de
groenestroompionierLucDesender.
Deeerstewas investeerder,de twee-
de aannemer van Electrawinds.
DecatwilmethetDiksmuidse fa-

miliebedrijf groeien in nieuwe re-
gio’senextraactiviteitenontplooien
indesectorvandetechnische instal-
laties, diegedomineerdwordtdoor
reuzen als Cofely Fabricom(Engie),
Cegelec, Eiffage, SPIE, Veolia en het
inmiddels uiteengevallen Imtech.
‘Ik wil doorgaan met het bedrijf,
want ikhebnog zeer veel ideeën.’
De ingenieurwerddevoorbije ja-

ren benaderd door grote spelers
voor een overname. ‘Naast een
mooie sombodenzemeaanenkele
bedrijfjes te leiden of eenmanage-
mentsfunctie in Parijs op tenemen.
Maar dat zag ik niet zitten. Ik ben
net40, veel te jongomteverkopen.’
Op zijn 26ste kocht hij het fami-

liebedrijf ElektroDecat van zijn va-
deroverenwerddebasisgelegdvan
het huidigeDecat Energy Technics,
inWest-Vlaandereneengrotespeler
in de installatie en het onderhoud
van allerlei elektrische installaties.
Het bedrijf groeide van 16 naar
90 vastewerknemers.

Bekende referenties zijn de elek-
triciteitswerkenbij InfrabelenPlop-
saland,maardeklantenbasis isheel
divers, van bedrijven, hotels, rust-
huizen tot gemeenten.
Behalvedehistorische thuisbasis

inDiksmuide is er ook een kantoor
in Brugge. ‘Zo bedienenwe de hele
kuststreek, onze thuismarkt’, zegt

Decat. De kust biedt nog enorme
groeikansen: ‘Aldieoudegebouwen
wordengerenoveerd.Verwarmings-
installatiesmoetenworden vervan-
genenookdeelektrische installaties
zijn aan vernieuwing toe.’
Incontournableworden inWest-

Vlaanderen isdebelangrijkstedrijf-
veervoorDecat,maarhet installatie-

bedrijf trekthoe langerhoemeerde
rest vanVlaanderen in. ‘Wedoenre-
gelmatigwerkeninGentenAntwer-
pen.Endankzijeencontractmethet
AgentschapWegenenVerkeervoor
elektriciteitswerken opdeVlaamse
autosnelwegen zijn we in heel
Vlaanderen actief.’ Omde activitei-
ten in de Brusselse regio te onder-
steunen komt er ook daar een an-
tenne.
De komende jaren wil Decat de

omzet opkrikken van de huidige
13,5 miljoen euro naar 20 miljoen
euro. Datkanmetnieuweregio’sals
Noord-Frankrijkofnieuweactivitei-
ten zoals het onderhoud van off-
shorewindparken. ‘Enmet kleinere
overnames kunnen we dat doel
sneller bereiken’.
Decatwiluitgroeien toteenspe-

cialist in totaalprojecten. ‘Wewillen
het volledige pakket van elektrici-
teit, verwarming,koelingensanitair
aanbieden. Zeg maar alles wat bij
eennieuwbouwtussenhetbouwen
met beton en het plaatsen van de
meubels komt’, zegtDecat.

‘Ikben te jongomteverkopen’
LievenDecat kreegde voorbije
jaren verschillende concurren-
tenover de vloer die zijn installa-
tiebedrijf Decatwildenkopen.
MaarDecat koos voorde vlucht
vooruit. Samenmethet investe-
ringsfonds Saffelbergwil hij de
omzetmet dehelft doengroeien.

BERT BROENS EN

DOMINIQUE LIESSE

Het leek een droomhuwelijk: de
creatieve duizendpoot FrancoDra-
gone, die jarenlang shows voor Cir-
que du Soleil ontwierp,met het za-
kelijkebreinYvesDelacollette.Maar
de alliantie ligt aan diggelen. ‘Zo
gaatdat inhet zakenleven.Of inhet
leven inhetalgemeen. Demeerder-
heid van de koppels scheiden’, zegt
Delacollette. Hij schakelde een ad-
vocaat en het juridische advieskan-
toor Deminor in om zijn belangen
als minderheidsaandeelhouder te
behartigen. DatmeldtDeminor.
Na een opvallende carrière in de

banksector bij Deutsche Bank en
een tijdje in depolitiek als adviseur
van toenmalig PS-vicepremier Lau-
retteOnkelinxkwamDelacollette in
2013 inhetnieuwsomdathij aande
slag ging bij Dragone.
Eerstwashij er lid vanhet strate-

gisch adviescomité, maar Delacol-
lette werkte zich geleidelijk op.
Hij werd voorzitter van de groep,
aandeelhouder met mogelijk zo’n
12,5 procent - Delacollette bevestigt
dat percentage niet - en een vande

grote promotoren van het mega-
contractdatDragoneeerderdit jaar
sloot in China voor permanente
shows. Delacollette was ook nauw
betrokkenbijde financiëlegezond-
makingvanhetbedrijf vanDragone
enbijhetzoekennaareenoplossing
voor het geschil van de spektakel-
maker met de fiscus. Een van zijn
opdrachtenwas om van de diverse
bedrijfjes één groepmet één boek-
houding te maken en duidelijker
bestuursstructuren op te zetten.
Maarnukomtdaarduseeneinde

aan.DeraadvanbestuurvanDrago-
neheeftDelacollette latenwetendat
hun partnerschap stopt. Daar gin-
gen enkele weken van gesprekken
aan vooraf. Aan de basis van de
scheiding ligt eenmeningsverschil,
maar waarover dat precies gaat, is
niet bekend. Beide partijenmaken
daarover geendetails bekend.
VolgensDeminor zal het geschil

worden geregeld via een bemidde-
ling of een juridische arbitragepro-
cedure. De groepDragoneweigert
verdere commentaar.

Naonenigheidmet de spekta-
kelmaker FrancoDragone ver-
trekt de gewezen bankier Yves
Delacollette bij de groepDrago-
ne.Mogelijk komthet tot een
juridische procedure.

Delacollette vertrekt
abruptbijDragone

EMANUEL VANBRUSSEL

‘Degorilla van 100miljard indeka-
mer.’ Dat is de titel van een analis-
tenrapport van Bank of America
over de met schuld beladen mijn-
reus Glencore. Volgens het rapport
zijn de grote banken wereldwijd
voor 100 miljard dollar blootge-
steld aan het grondstoffenbedrijf,
of ruimdrie keermeer dan de aan-
gepastenettoschuldvan30miljard
dollar die het bedrijf zelf alsmaat-
staf neemt. Het enorme verschil zit
in de kredietlijnen die volgens
Glencore door de waarde van
grondstoffenvoorraden zijn afge-
dekt, maar volgens de analisten
voor het overgrote deel als onge-
dekte kredietlijnen beschouwd
moetenworden.
‘De banksector ismogelijkmeer

blootgesteld aan Glencore dan al-

gemeen wordt aangenomen in de
markt’, schrijven analisten Alastair
Ryan en Michael Helsby. Glencore
wou niet reageren op de bereke-
ning, die door persbureau Bloom-
berg opgepikt werd.
Meer dan zestig bankenwereld-

wijd hebben krediet verleend aan
Glencore. Dat betekent dat een
eventueel kapseizen van de mijn-
reus indehelewereldzounazinde-
ren. Sommigewaarnemers trekken
zelfs al de parallel met de banken-
crisis van 2008-2009, die veroor-
zaakt werd door herverpakte Ame-
rikaanse woonkredieten die waar-
deloos bleken te zijn.
‘Investeerderskunnenmisschien

ons gevoel van ongeloof delen dat
weer eens de banken in een positie
zijn verzeildwaar eenbelangrijk ri-
sico is opgedoken - deze keer,
grondstofffen - en hetmoeilijk van
buitenaf te beoordelen is wat de
blootstellingen zijn, hoe risicovol
ze zijn en in welke mate ze beïn-
vloed worden door de grond-
stoffenprijzen’, zo staat nog in het
wat onheilspellende analistenrap-
port.

Debanksectormoet hopendat
demijnreus Glencore zijn schul-
denberg onder controle houdt.
Zijn blootstelling is volgens een
analistenrapport drie keer gro-
ter dan gedacht.

‘Bankenstaanvoor 100miljard
dollarblootaanGlencore’

Yves Delacollette. © LVA

Grote concurrenten
boden eenmooie
som en een job
in Parijs. Dat zag ik
niet zitten.

CEO DECAT

LIEVEN DECAT

PROFIEL
DECAT ENERGY
TECHNICS

Actief in technische installa-

ties (onder meer elektriciteits-

werken, verwarming en

sanitair).

Familiebedrijf, opgericht in

de jaren 70, is sinds 2002 in

handen van CEO Lieven Decat,

de tweede generatie.

Vooral bekend inWest-Vlaan-

deren met hoofdkantoor in

Diksmuide,

Een 90-tal vastewerknemers

Boekte vorig jaar 13,5 miljoen

euro omzet en een bedrijfs-

winst van 1,4 miljoen euro.
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