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MICHAËL SEPHIHA

NoordzeeHelikopters Vlaanderen
(NHV), een vande verliezende fina-
listen voor de prijs van Onderne-
ming van het Jaar, wil zich ‘strate-
gischversterken’enkijktdaaromuit
naar een of meerdere nieuwe aan-
deelhouders. Diemoeten de snelle
groei vanhet helikopterbedrijf hel-
pen opvangen.
Enkele dagen geleden bleek dat

bij de geïnteresseerden Ergon en
AXA Private Equity zaten. Ergon is
de private-equitypoot van GBL, de
beursgenoteerde holding van de
families Frère en Desmarais. AXA
PrivateEquity is eenvandegrootste
spelers ter wereld in zijn segment
met24miljardeuroactivaonderbe-
heer.Volgensmeerderebronnenbe-
kijken ook Apax en Gilde Buy Out
hetNHV-dossier.Apax is eenvande
grotereBritseprivate-equityspelers.
Het Nederlandse Gilde focust op
middelgrote deals. Het heeft onder
meerhetBelgischeBetafence(ex-Be-
kaert Fencing) ende reinigingsspe-
cialist CID Lines in portefeuille.
Die vier zijn bijlange niet de eni-

ge gegadigden, stellen ingewijden.

Departijendie interesse tonenvoor
NHVmoeten binnen enkeleweken
hun eerste, niet-bindende biedin-
gen op tafel leggen. ‘Iemanddie in-
teresse toont,moet tenminste 100
miljoen cash (equity) op tafel leg-
gen’, stelt een bron.
NHVwerdin1997opgerichtdoor

CEOEricVanHal, zijnpleegbroer Jef
De Kinder en enkele ervaren heli-
kopterpiloten van het 40ste Smal-
deelHeli vande luchtmachtbasis in
Koksijde, bekend van de VRT-serie
‘Windkracht 10’. NHVbezit twintig
helikopters en bestelde vorig jaar
tien extra exemplaren met een
banklening van 150 miljoen euro.
Op middellange termijn heeft het
bedrijf overnames en bijkomende
helikopters op het oog, vandaar de
nood aanbijkomendemiddelen.
Het staat zo goed als vast dat het

durfkapitaalfonds Fin.Co van de
familie Plouvier enmeerdere histo-
rische aandeelhouders naar aanlei-
ding van de transactie zullen uit-
stappen.HetmanagementvanNHV
onder leiding vanCEOEric VanHal
wil aanboordblijvenmetongeveer
eenkwartvandeaandelen, luidthet
in dewandelgangen.
NHVstaatmetzijnknalgeleheli-

kopters in voor reddingsoperaties,
medische vluchten, beloodsing en
transportnaarboorplatformen.Het
rekentdit jaarop80miljoenomzet,
waarvanmeer dandriekwart dank-
zij de olie- en gasindustrie.

Investeringsfondsen tuk
opNoordzeeHelikopters
Tal van investeringsfondsen lon-
ken naar Noordzee Helikopters
Vlaanderen (NHV). Na AXA
Private Equity en Ergon zouden
ook Apax en Gilde bezig zijn
met het dossier.

KORT

Tal van private-equitygroepen

cirkelen rond het dossier

Noordzee Helikopters Vlaan-

deren (NHV).

De gegadigden zijn niet van

de minste: na Ergon (Frère) en

AXA PE blijkt dat ook Apax en

Gilde het dossier bekijken.

De eerste biedingen moeten

binnen enkele weken inge-

diend worden.

NHV wil groeien via bijkomen-

de toestellen en overnames.

De gele NHV-helikopters voeren vooral vluchten uit naar installaties
in de Noordzee. ©WIM KEMPENAERS

100
miljoen
Iemand die interesse toont,
moet ten minste 100 miljoen
euro cash op tafel leggen’, stelt
een bron.

SEBASTIEN ROUSSEAU

Voor Telenet lag de lat traditie-
getrouwhoog.De analistenmikten
op een omzetgroei van 12 procent
tot412,1miljoeneuroeneenstijging
van de bedrijfswinst voor afschrij-
vingenenafboekingen(ebitda) -de
belangrijkste operationele graad-
meter -metbijna 7procent tot 215,7
miljoen euro.
Telenet loste die hoge verwach-

tingendeels in.Deomzetgroeibleef
in juli-september steken op 11 pro-
cent tot410,3miljoeneuro.Maarde
ebitda-prognosewerd verpulverd:
+8,3 procent tot 219,1miljoen euro.
De groei is hoofdzakelijk te dan-

ken aan het aanhoudende succes
van het mobiele aanbod (King en
Kong)endebundels vanproducten
(Whop enWhoppa).
Telenet teldeeindseptemberbij-

na713.000mobieleklanten.Deaan-
was van die mobiele klanten tem-
perdewelwat. De analistenmikten
op50.000nieuweklanten, hetwer-
dener ‘maar’ 38.000.De redenvoor
die kleinere aangroei is dat Telenet
minder gsm-toestellen subsidieert.
Positief is dat de mobiele klanten
meeruitgeven:overdeeerstenegen
maanden steeg de gemiddelde op-
brengst met 15 procent tot 31,20
euro permaand.

Steedsmeerklantenkopenmeer
dan één product bij Telenet. Het
aantal abonneesdat zowel internet,
vaste telefonie als tv (triple play) af-

neemt, nam inhet afgelopen kwar-
taalmet 32.200 toe tot 919.700. ‘De
grootste kwartaalgroei sinds begin
2009’, klopt het bedrijf zich op de
borst.Meerdan vier opde tienTele-
net-klanten gaan voor de 3-in-1-
bundel. Dat laat zich ook aflezen in
de toename met 4 procent van de
gemiddeldeomzetperklant,dienu
47,20 euro permaandbedraagt.
Telenet kan met een gerust ge-

moed de rest van het boekjaar uit-
doen. De jaarprognoses worden
licht positief bijgesteld: het bedrijf
gaat nogaltijduit van een 7 à8pro-
cent hogere ebitda bij een 10 à 11
procent hogere omzet. Maar het
voegt eraan toe dat telkens de bo-
venkant vande vork zalwordenge-
haald.Devrijekasstroomzaldit jaar
ongeveer stabiel blijven tegenover
2012, verwacht het bedrijf.
Telenet-topmanJohnPorter is te-

vredenmetdecijfers. ‘Hetvoeltalsof
ikde loterij gewonnenhebmetder-
gelijke resultatenmededelingen’, zei
deAustraliërdie inmaartdeNeder-
lander Duco Sickinghe opvolgde
aanhet hoofd vanhet kabelbedrijf.
Porterwildekomendetijdvooral

de groei in de kernactiviteiten be-
houden. ‘Er komengeen grote pro-
ductlanceringen aan’, zegt hij.Wel
wilhijdebestaandeproductenblij-
ven verbeteren en ook nog investe-
ren inhetnetwerk.ZohooptTelenet
snel een downloadsnelheid van
1 gigabitper secondeaantebieden.
Ook de lancering van de nieuwe
iPhones, die vanaf vandaag te koop
zijn, zal volgens de topman eenpo-
sitieve impacthebbenopdeebitda.

Telenetblijft scorenmet
mobiel aanbodenbundels
Telenet heeft in het derde kwar-
taalmeerwinst geboekt dande
analisten hadden verwacht.
Daardoor is het kabel- en tele-
visiebedrijf licht optimistischer
over zijn jaardoelstellingen.

Omzet
miljoen euro

Derde kwartaal 2013

TELENET

410
+11%

Bedrijfswinst (ebitda)
miljoen euro 219

+8,3%

Bron: Thomson Reuters Datastream

39,35 EUR +0,90%

a so on d f m m jj13 a
30

35

40

45

©
P
H
O
T
O
N
E
W
S

SEBA ROUSSEAU

EN DIETER SNOECK

Option maakte in een summiere
kwartaalupdatebekenddathetinde
periode juli-september 2,2miljoen
euroomzetrealiseerde.Datligtinlijn
metheteerstehalfjaar, toenhetvoor
5,1miljoenverkocht.
Devergelijkingmet2012doetdui-

zelen.Dit jaar staat nanegenmaan-
den7,3miljoeneuroopde teller, vo-
rig jaarwasdat... 35miljoen.Option
kreeg toennogtientallenmiljoenen
van het Chinese Huawei voor een
licentie opde Leuvense software. In
ruil liet topman Jan Callewaert zijn
klacht tegen de Chinezen wegens
oneerlijke concurrentie vallen.
KBCSecuritiesmikt voorhet vol-

ledige boekjaar op 15miljoen euro
omzet. Te hooggegrepen, blijkt nu,
tenzijOption inhet vierdekwartaal
even goed presteert als de voorbije
drie kwartalen samen.
HoeveelcashOptionhetvoorbije

kwartaal lekte,geefthetnietprijs. In
het eerstehalfjaarwasdat 5miljoen
euro,wat de kaspositie eind juni op
5,6miljoenbracht. ‘Wevolgende fi-
nanciële situatie vandichtbij. Enwe

nemenmaatregelen omdekosten-
basis in lijn te brengenmet de om-
zet’,meldthetbedrijf.Optionbouw-
dehet voorbije jaar al zijn activitei-
teninDuitsland,FrankrijkenIerland
af. Of het afgelopen kwartaal of het
huidigekwartaalextraherstructure-
ringen werden/worden doorge-
voerd,wil het bedrijf niet kwijt.

Voor het komende jaar koestert
Optiongoedehoopdatzijn3G-rou-
ter CloudGate, zijn enige product,
de omzet weer zal opkrikken. Het
bedrijf spreektvaneen ‘substantieel
hogere omzet de volgende twaalf
maanden’. Het optimisme steunt
ondermeer op een samenwerking
met de Belgische operator Belga-
com.DiegaatCloudGate ineenpak-
ket aanbieden als deel van zijn
M2M-portfolio. BijM2Mofmachine
tomachinegaantoestellen(vanau-
tomaten tot tankwagens) met el-
kaarcommuniceren. NadeVerenig-
deStatenenEuroparichtOptionnu
ook zijn pijlen op Latijns-Amerika.

KwakkelendOption
blijft optimistisch
Option bleef ook in het derde
kwartaal aanmodderen. De
komende twaalfmaanden ziet
de specialist in datacommunica-
tie beterschapdankzij zijn pro-
duct Cloudgate, waarvoor het
nu samenwerktmet Belgacom.

Option moet in het
vierde kwartaal even
goed presteren als
de voorbije drie
kwartalen samen om
de analistenverwachting
in te lossen.

Elektrische
wagenkan
zonder stekker

DAVID ADRIAEN

Elektrische auto’s kunnen straks
worden opgeladen zonder dat een
stekker nodig is. Een onderzoeks-
project van het Vlaamse centrum
Flanders’ Drive ronddraadloos op-
laden is succesvol afgelopen. In het
lab van Flanders’ Drive in Lommel
werd een elektrischeVolvo C30uit-
gebreidgetest. ‘Detest toontaandat
dewagenvolledig in2,5uurzonder
stroomkabel kan worden opgela-
den’, zegt Lennart Stegland, de di-
recteur elektrische aandrijvingen
van de Zweedse autobouwer Volvo
Car.
Bij draadloos opladen wordt

energie overgebracht via elektro-
magnetische inductie. Die techno-
logie wordt onder meer gebruikt
voor het opladen van een elektri-
sche tandenborstels. Bij een auto
moetdewagendanboveneen laad-
punt geparkeerdworden. Dit alter-
natief voor de stekker en het stop-
contact kan een belangrijke troef
zijn ommensen te overtuigen een
elektrischewagen aan te schaffen.
Bijde testvanFlanders’Drivewas

onder andere het Vlaamse inge-
nieursbedrijf Inverto betrokken. In
hetzelfde onderzoeksproject werd
ookhet inductief opladen vanbus-
sen getest in samenwerkingmet de
Kempense busbouwer VanHool.
Volvo Car, dat eengroteproduc-

tievestiging heeft inGent, zegtmet
hetDuitse Siemens verder te zullen
werken aan allerlei systemen om
elektrisch rijden en opladennog te
verbeteren.

MeerBelgischebedrijven
vindendewegnaarZuid-Afrika
STEFAAN MICHIELSEN

KAAPSTAD

Belgische ondernemers vinden vrij
gemakkelijkdewegnaarZuid-Afri-
ka, blijkt opnieuw tijdens de Belgi-
sche economische missie naar het
land onder leiding van prinses
Astrid. En inhunzogvolgennuook
de universiteiten.
Vlaamsminister voor Innovatie

IngridLieten(sp.a)opendegisteren
in de buurt van Johannesburg een
fabriek van Petrotank waar enkel-
wandigeendubbelwandigeopslag-
tanksworden gebruikt in de petro-
leumsector,de landbouwendeche-
mische industrie. Het gaat om een
investering van 4miljoen euro. Ini-
tiatiefnemer is de Vlaamse investe-

ringsgroep CDH Invest, van de za-
kenman Chris D’Hondt. De groep
opendevorig jaarookaleentankfa-
briek inMarokko.Denieuwefabriek
in Zuid-Afrika telt 40werknemers.
Het Waalse bedrijf Sopura, ge-

specialiseerd inzuivering,desinfec-
tie en behandeling van water voor
de brouwerijsector, de dranken- en
voedingsindustrie, tekende een ak-
koord voor de overname van het
Zuid-Afrikaanse bedrijfje Syntrade,
gevestigd inKaapstad,datgelijkaar-
dige activiteiten heeft. Sopura is al
meer dan 30 jaar actief in Afrika en
realiseert40procentvanzijnomzet
van 30 miljoen euro op het conti-
nent. Het ziet de overname als een
manieromzijnactiviteiten inZuid-
Afrika te ontwikkelen.

JAN DE SCHAMPHELAERE

De omzet viel terug in drie van de
vier regio’s (West-Europa, Oost-Eu-
ropa en Turkije/opkomendemark-
ten). Eengrotemeevaller is evenwel
datdeomzet inWest-Europaslechts
0,4 procent daalde en die in de
Verenigde Staten met 15 procent
steeg.
‘De Amerikaanse en Britse reno-

vatiemarkt toonteenhernieuwdop-
timisme en een stijgende activiteit.
De bouwmarkt in Nederland en in
Spanje isaanhetuitbodemen’, luidt
het in een persbericht. ‘De bouw-
markten in Europa vertonen een
lichtherstel,maarde vraagoponze
thuismarkt in België blijft zwak.’
Deceuninckverwachteen ‘voort-

zetting van de trend uit het derde
kwartaal’. Toch blijft het bedrijf

voorzichtig. ‘De onzekerheid en de
beperkte visibiliteit typisch voor
onze sector latenniet toebecijferde
vooruitzichtenvoorheel 2013 tege-
ven.Maarwebevestigenwel datwe
opnieuwwinstgevend zullen zijn.’
Na negen maanden staat de

omzetteller op 409 miljoen euro,
2,9procent lagerdanvorig jaar.Dat
betekent dat het tempo waarin de
omzetzaktkwartaalnakwartaal af-
genomen is. In het derde kwartaal
waszelfs sprakevaneengroeivande
verkoopvolumes, maar dat werd
volledig tenietgedaan door de ver-
zwakkingvandedollarendeTurkse
lira tegenover de euro.

Deceuninckziet
bouwmarktuitbodemen
inSpanje enNederland

Deceuninck, de producent van
pvc raamprofielen, boekte in het
derde kwartaal een omzetdaling
van0,5 procent tot 146,4miljoen
euro. Dat is een pakbeter dande
analistenconsensus, die rekende
op een 3 procent daling.

Bron: Thomson Reuters Datastream

DECEUNINCK
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Het voelt alsof ik de
loterij gewonnen heb.

CEO TELENET

JOHN PORTER

ERIKA RACQUET

‘DeAntwerp Six, die kennen zewel,
maar we hebben als Belgen veel
meer tebieden.Wemoetenerenkel
veelmeer lawaai overmaken’, zegt
MyriamCopsvanBelgianSpirit.Dat
samenwerkingsverband van Flan-
ders Investment& Trade, deWaalse
en Brusselse exportagentschappen,
en promotieagentschappen zoals
DesignVlaanderen enhet Flanders
Fashion Institute, staat in voor de
coördinatie.
Die kans om al ons creatieve ta-

lent te tonen, zowel inmode als in
designenarchitectuur, krijgtBelgië
inHongkong. Ons land krijgt er de
bijzondere status van partnerland
op de Business of Design Week
(BoDW), eenweekvol events, lezin-
genenworkshopswaarindesignge-
promootwordt.Hetevenement lokt
jaarlijks 100.000bezoekers, vanwie
80procent professionals zoals aan-
kopers vanwinkelketens, distribu-
teurs, fabrikanten en vakpers.
Als partnerland mag België er

een ruim paviljoen inpalmen, een
twintigtal sprekers (onderwiearchi-
tecte Hilde Daem, designer Xavier
Lust en modemanager Anne Cha-
pelle) leverenvoorhetbijbehorende
Forum,enmeeophetpodiumstaan
bijdeopeningsceremonie. ‘Maarwe
doen veelmeer dan louter het plat-
form invullendat BoDWonsbiedt’,
vertelt Cops.
De lijstmetbijkomende initiatie-

ven is lang, met ondermeer work-
shops voor studenten en een ‘Sur-
real Diner’ voor een select publiek.
De blikvangersworden eendesign-
eneenmodetentoonstellingeneen
ruimedeelnameaandegelijklopen-
dearchitectuurbiënnaleinShenzhen,
de dichtstbijzijnde stad van ‘main-
land’ China. Telkens is ervoor geko-
zen niet enkel gevestigdewaarden
inde kijker te zetten,maar ooknog
onbekend jong talent. Zowel de
mode-expo opmeer dan 3.000m2

als een expo met twintig architec-
tuurmaquettes blijft ook na de
BoDWnog enkelemaanden lopen.
‘Het is eenreusachtigevitrinedie

daar driemaanden staat, datmóét
iets opbrengen’, zegtmodeconsul-
tantLindavanWaesberge.Wantdat
is natuurlijk het doel: business. De
designweek inHongkongheeft een
stevige reputatie opgebouwd in de
regio. Ze loktniet alleenveel zaken-
lui uit China,maar ook uit pakweg
Vietnamof Japan.
Aandedeelnamewordtdanook

eeneconomischehandelsmissiege-

koppeld.Met eenprimeur: voorhet
eerstgaandedriegewestregeringen
van ons land samen op economi-
schemissie, zonderdathet federale
niveauerbijbetrokken is.Al 70deel-
nemers schreven zich in ommee te

reizenmetVlaamsministervanEco-
nomie Kris Peeters, zijnWaalse col-
lega Jean-Claude Marcourt en zijn
Brusselse collega Céline Frémault.
Voor elk van de deelnemers wordt
een individueelprogrammametza-
kelijke contacten samengesteld.
De rol van partnerland heeft als

extravoordeeldater tijdensdevoor-
bereidingal een intensief contact is
met een netwerk van mensen in
Hongkong. ‘VaakmoetenwijBelgen
in het buitenland eerst uitleggen
wie we zijn eer we onze producten
ofdienstenkunnentonen.Nuwordt
erechtnaaronzekomstuitgekeken.
We kregen ook al veel aanvragen
vanAziatische pers’, vertelt Cops.

Eénproject isnietgelukt:Design
Vlaanderenwil ineengrootdesign-
center in Hongkong twee werk-
ruimtenhurenwaarVlaamsedesig-
ners enkelemaanden kunnenwer-
kenvoorAziatischeopdrachtgevers.
Maar de renovatie van het gebouw,
eenvoormaligwoonblokvandepo-
litie, isnietaf.Hetwordtapril. ‘Enke-
le Vlaamse designbureaus hebben
er al een vestiging en andere berei-
den de opening van een kantoor
voor. Er zijn ook architecten vanbij
ons aan het werk’, vertelt Christian
OosterlinckvanDesignVlaanderen.
Daarmee illustreert hij hoezeer
Hongkong een centrumvan creati-
viteit wordt voor de ruime regio.

MICHAËL SEPHIHA

EN DAVID ADRIAEN

Electrawindskreuntonderdeschul-
den en werkte maandenlang aan
een omvangrijke kapitaalinjectie.
Maar dat planmislukte eind vorige
week.DaardoormoethetOostendse
groenestroombedrijf zijn ambities
fors naar benedenbijstellen.
Een van de prominente partijen

waarmee Electrawinds onderhan-
delde, was het Nederlandse Eneco,
vernam De Tijd. Het bedrijf kent
Electrawinds goed: samen werken
ze aanNorther, het vierde offshore
windparkvoordeBelgischekust. ‘De
gesprekken met Eneco zijn ver en
diepgegaan’,wetenmeerderebron-
nen.

Waarom de Nederlanders zich
terugtrokken, is onduidelijk. Vol-
gens sommige bronnen kon geen
overeenkomst bereiktworden over
deprijswaartegende investering in
Electrawinds zou gebeuren. Ande-
renstellendatEnecouiteindelijk lie-
ver afwachtte om vervolgens - lees:
als Electrawinds in heel slechte pa-
pierenzouzitten -dekrentenuitde
paptehalen. ‘Niets sluituitdatEne-
costraksnogopbepaaldeactivavan
Electrawinds biedt’, merkt een be-
trokkene op.
Eneco, dat in handen is van Ne-

derlandse gemeenten, profileert
zichde jongste jarenals specialist in
duurzame energie. Het is een top-
vijfspeler inNederland. Eneco isook
actief inons land,waarhet als ener-
gieleverancier een van de grootste
uitdagers is van de historische spe-
lers Electrabel en EDF Luminus.
Enecobouwde eenBelgischpro-

ductiepark uit van windmolens,
zonneparken enbiomassa-installa-
ties. Dat gebeurde vooral via de
overnamesvandebeursgenoteerde

windmolenspecialist Air Energy,
Ecostream en andere onderdelen
vanhet faillieteEconcern.Enecobe-
zit ook zonneparken die door het
Waregemse Enfinity werden ge-
bouwd.
Nuhetplanvoor eenomvangrij-

ke kapitaalinjectiemislukt is,werkt
Electrawinds aan een kleinere ope-
ratie. Fortino,het fondsvanvoorma-
ligTelenet-topmanDucoSickinghe,
wordtalswitte riddernaarvorenge-
schoven.DeNederlander richttehet
fonds in juni samenmetenkeleme-
destanders op om ‘jonge onderne-
mers tebegeleiden,metde focusop
de technologische sector en op
kmo’sdie ineentransitiefasezitten’.
Sickinghekrijgt inhetdossierde

steun vanGimv, een van de histori-
sche aandeelhouders van Electra-
winds. Gimv bezit nog 7,3 procent
vandeaandelenen is eenbelangrij-
ke schuldeiser vandeenergiegroep.
De tandemisbezigaaneenboeken-
onderzoek en probeert andere be-
trokkenen(aandeelhouders, schuld-
eisers)mee in bad te trekken.
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financiële berichten

TOMMICHIELSEN

Cartamundi zal het
product, dat Fun.ki
heet, voorstellen en tes-
ten op de Boekenbeurs,
die donderdag begint.
De eerste kaartjes bevat-
ten content van het kin-
deranimatiebedrijf Stu-
dio 100.Opdekaart staat
een codewaarmeede ko-
per, na activering aan de
kassa, via het internet
thuis een film, een mu-
ziekalbum,eenstrip, enzo-
voort kan downloaden.
‘We willen de digitale muziek- en
appstore terugbrengen naar de fy-
siekewinkel’, zegt Chris VanDoor-
slaer, CEO vanCartamundi.
Fun.ki is de eerste realisatie van

de recente samenwerking tussen
Cartamundi Digital, het onlangs
overgenomenPlaylane, enhetmoe-

derhuis Cartamundi in Turnhout.
Het bedrijf heeft al heel wat over-
eenkomsten afgesloten met con-
tentleveranciers en werkt continu
aande uitbreiding vanhet aanbod.
Fun.ki moet een antwoord bie-

den op lacunes bij de entertain-
mentretailers, zoals
Fnac of Mediamarkt.
‘Nogal wat distribu-
teurs worden gecon-
fronteerd met steeds
hogere kosten van
voorraden aan cd’s,
games en dvd’s. De
kostprijs vaneenkar-
tonnen kaartje ligt
veel lager dan die
van de traditionele
fysieke drager zoals
een cd. Met ons
platform kan een
winkelketen het
gamma gevoelig

uitbreiden op dezelfde opper-
vlakte’, legt VanDoorslaer uit.
Voor de contentleveranciers kan

de kaart ook een nieuwwapen zijn
in de strijd tegen illegale downlo-
ads.

Lees zaterdag het interviewmet
Chris Van Doorslaer in De Tijd

Cartamundibrengt
appstore inwinkelstraat
Het Turnhoutse kaartenbedrijf
Cartamundi brengt een kaartje
op demarkt dat een nieuwe dra-
germoet worden omdigitale
content, zoalsmuziek, films,
games, software en e-books, aan
te bieden inmediawinkels.

Belgische creativiteitpalmtHongkong in
Hongkongbiedt Belgisch crea-
tief talent begin december een
podium.Ons land is er partner-
land vande Business of Design
Week.We tonenons design en
hopenopbusiness.

Het is een reusachtige
vitrine die daar drie
maanden staat, dat
móét iets opbrengen.

MODECONSULTANT

LINDA VANWAESBERGE

Electrawinds flirtte lang
metNederlandsEneco
Electrawinds voerde tot voor
kort verregaande gesprekken
met het oog op een investering
vanhetNederlandse Eneco in de
Oostendse groenestroomgroep.
In de laatste rechte lijn trok
Eneco zich terug.

KORT

Eneco praatte lang met Elec-

trawinds over een investering

in de Oostendse groep.

De Nederlandse groep, in ons

land bekend als uitdager van

Electrabel en EDF Luminus,

trok zich uiteindelijk terug.

Duco Sickinghe (ex-Telenet)

en Gimv werken ondertussen

voort aan hun project om

Electrawinds te redden.

Niets sluit uit dat
Eneco straks nog op
bepaalde activa van
Electrawinds biedt.

EEN ANONIEME BRON

Diamantindustrie
waarschuwtvoor steeds
meerkleinenepstenen

SAAR SINNAEVE

De diamantindustrie kreeg deze
week een ‘trade alert’ omdat er
steedsmeer nepdiamanten opdui-
ken. De synthetische steentjeswor-
dengemengdmetgewonesteentjes
en dan samen verkocht. Omdat het
gaatomkleinediamantenvanmin-
der dan 1 karaat, wordt de echtheid
niet altijd gecontroleerd. Daardoor
gerakenveel vandienepdiamanten
probleemloos totbijdeconsument.
Bijdegrotere stenen ligtdatanders.
Die hebbenmeestal een certificaat,
dat strengwordt gecontroleerd.
De diamantindustrie waar-

schuwt voor denepdiamantenom-
datzedereputatievandesectorern-
stig kunnen schaden. De valse dia-
manten zijn niet alleen voor de
consumenteenprobleem,maarook
voordediamantindustrie.Wantver-
trouwen isdebasis vandediamant-
handel. Zodra dat is verbroken,
moeten de leveranciers beter wor-
den afgetoetst. En dan spreekt het
voor zich dat juweliers vooral voor

grotere, bekende namen in de dia-
mantindustrie zullen kiezen, zoals
De Beers.Kleinerehandelaarszullen
daar de dupe van zijn.
Volgens Rapaport, een promi-

nente dienstenleverancier aan de
diamant- en de juwelensector, ko-
men de nepdiamanten vooral van
Azië. Het gaat omdiamantendie er
evenechtuitzienalsnatuurlijkedia-
manten,maarzewerdenineenlabo
geproduceerd. ‘Zewordendoorver-
schillende partijen gemaakt. Som-
migezijnzelfsbekendediamantbe-
drijven’, weet Rapaport.

Net geen jaar geledenbegonhet
Antwerpsegerechtaleenonderzoek
naar oplichting met synthetische
diamanten. Ook toen ging het om
kleinere stenen. In een pakket van
1.000stenenbleken600vals tezijn.
De Antwerpse diamantindustrie
raadtaangeendiamanten tekopen
zonder certificaat.

Dediamantindustrie stuurt een
alarmbericht uit omdat er
steedsmeer nepstenenworden
gemengdmet echte. Het gaat
vooral omkleinere diamanten,
vanminder dan 1 karaat.

1. Kleren van Jean-Paul Lespagnard. 2. Tafel ‘Gargantua’
van Extremis. 3. Ice-Watch van Jean-Pierre Lutgen
(broer van cdH-politicus Benoît Lutgen). 4. Overkapping
in Nederlands Scheepvaart Museum door bureau Ney &

Partners. 5. Looplamp op zonne-energie van Alain Gilles.

Het gaat om diamanten
die er even echt uitzien
als natuurlijke
diamanten, maar ze
werden in een labo
geproduceerd.

1.

5.
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