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Energie

Topman Thenergo
stapt op

Carl Malbrain, de topman van het
Antwerpse duurzame-energiebedrijf
Thenergo, verlaat het bedrijf met
onmiddellijke ingang. “Omwille van
uiteenlopende visies hebben Thenergo
en Carl Malbrain samen besloten de
samenwerking te beëindigen", zegt
Norbert Van Leuffel, de voorzitter van
de raad van bestuur van Thenergo. Dat
gebeurde “in onderling overleg en in
goede verstandhouding”. Tot er een
nieuwe CEO is neemt het huidige
management ruimere verantwoorde-
lijkheden op. 

Auto’s

Dealers bieden injectie
in Opelbank aan

De Europese Opeldealers zijn bereid
om op korte termijn een aanzienlijke
financiële injectie te leveren aan de
opstart van het nieuwe Opel. Ze zouden
400 tot 500 miljoen euro kunnen bij-
eenbrengen, zo meldt de krant Welt.
Een belang van de dealers in Opel is
door overnemer Magna al afgewezen.
De dealersvereniging Euroda stelt nu
voor om deel te nemen aan een nieuw
op te richten Opelbank of -verzekeraar.
Er zijn al gesprekken geweest met
Magna en de Opelovernemer staat
open voor het voorstel. Euroda gaat
ervan uit dat de Belgische dealers aan
boord blijven, ook als Opel Antwerpen
gesloten zou worden.

Holding 

Guy Paquot leidt 
Bois Sauvage

Guy Paquot is door de raad van
bestuur van Bois Sauvage aangesteld
tot interim-gedelegeerd bestuurder
van de holding. Volgens de akte in het
Staatsblad blijft Paquot, de voorzitter
van de raad van bestuur van Bois
Sauvage, in functie tot Vincent
Doumier zijn functie opnieuw kan
opnemen. Tegen Doumier loopt een
gerechtelijk onderzoek wegens handel
met voorkennis in de aandelen van
Fortis. Bois Sauvage verkocht op vrij-
dag 3 oktober, vlak voor de definitieve
ontmanteling van Fortis, 3,6 miljoen
Fortisaandelen en ontliep zo een ver-
lies van ruim 14 miljoen euro.

Banken

ECB leent banken
minder dan verwacht

De Europese Centrale Bank (ECB) leent
banken in de eurozone 75,2 miljard
euro voor een uitzonderlijke looptijd
van 12 maanden, tegen de basisrente
van 1%. Het bedrag is beduidend lager
dan de verwachtingen. In juni namen
banken via dezelfde procedure een
recordbedrag van 442 miljard euro op.
Economen verwachtten nu 125 miljard,
maar het uiteindelijke bedrag ligt dus
nog een eind lager. In totaal namen 589
banken deel aan de liquiditeitsactie.

●

Oxfam Fairtrade zag zijn omzet vorig
jaar met 5 procent dalen tot 19,4 miljoen
euro. Een jaar voordien stond de teller
nog op 20,5 miljoen euro. De omzetda-
ling bij Oxfam Fairtrade staat haaks op
de stijging met 30 procent die de ver-
koop van fair trade vorig jaar in België
liet optekenen. De daling is onder meer
het gevolg van de lagere afzet in super-
markten.

Oxfam Fairtrade is een van de pioniers
van fair trade, dat boeren en fabrikanten
in het zuiden een eerlijke prijs garan-
deert voor hun producten. Sinds 2002
verdeelt de organisatie uit Gent haar pro-
ducten in grote supermarkten als
Delhaize en Carrefour. Dat is een succes-
verhaal geworden, dat nu gekopieerd
wordt door de supermarkten zelf.
Carrefour bijvoorbeeld startte in 2007
met zijn eigen fair trademerk, Solidair. 

De verkoop van fair tradeklassiekers als
thee, koffie, chocolade, rietsuiker en
bananen door Solidair gaat ten koste van
producten van Oxfam Fairtrade. Telkens
als Solidair een nieuw product aan zijn
gamma toevoegt, verdwijnt er in de
meeste Carrefourwinkels een product
van Oxfam Fairtrade uit de rekken. 

“Het klopt dat Oxfam Fairtrade niet
noodzakelijk beter wordt van het succes
van fair trade. De opkomst van private
labels (eigen merken van de supermark-
ten, jcs) is een logisch gevolg van de sen-
sibiliseringsactie die wij de voorbije

jaren hebben gevoerd voor fair trade. Als
organisatie zijn we blij met die evolutie.
Onze doelstelling is niet om de grootste
te zijn”, zegt gedelegeerd bestuurder
Koen Van Bockstal van Oxfam Fairtrade.

Hij geeft toe dat zijn bedrijf zich zal
moeten herpositioneren om zijn activi-
teiten te kunnen voortzetten. Oxfam
Fairtrade probeert daarom verder door
te dringen in de retailsector. De produc-
ten van Oxfam Fairtrade staan nu ook in
de rekken van kleinere ketens zoals
Match, Cora en Spar. Maar die verkoop is
onvoldoende om het omzetverlies in
grotere supermarkten te compenseren. 

Uitdaging voor Wereldwinkels

Belangrijker  wordt de herpositione-
ring van de ruim 200 Oxfam
Wereldwinkels, het belangrijkste afzet-
kanaal voor Oxfam Fairtrade. “Het is een
uitdaging om in de toekomst te blijven
zorgen voor voldoende volume voor
Oxfam Fairtrade. Daarom willen we de
wereldwinkels ertoe aanzetten om ver-
der te professionaliseren. We zouden

graag zien dat ze zich positioneren als
speciaalzaken voor fair trade.”

Ook Fair Trade Original, met een omzet
van 2,6 miljoen euro het kleinere broer-
tje van Oxfam Fairtrade, zit met hetzelfde

probleem. De organisatie verwacht voor
dit jaar geen groei. Dat is het gevolg van
het wegvallen van een contract voor de
levering van fair tradekoffie bij
Carrefour. Carrefour laat die opdracht nu
rechtstreeks uitvoeren door een koffie-
brander. Fair Trade Original valt als tus-

senschakel tussen retail en koffiebran-
der weg. 

“We werken in een markt die fel onder
druk staat. De fair tradepioniers moeten
keihard werken als ze de komende jaren
hun plaats willen behouden”, waar-
schuwt Erik Devogelaere, directeur van
Fair Trade Original. 

Trouwe klanten

Voor de retailers is fair trade een inte-
ressante niche, die vooral bij jongeren en
tweeverdieners met kinderen aanslaat.
Ook dit jaar ondersteunt de sector De
Week van de Fair Trade (30 september tot
10 oktober). “Onze klanten vinden dat
fair tradeproducten niet enkel thuisho-
ren in speciaalzaken maar ook in de
supermarkt”, legt Julie Stordiau van
Carrefour uit. “Wij verwachten dat de
verkoop van fair trade in de toekomst zal
blijven stijgen. Hoe meer je erover
spreekt, hoe bewuster de klant wordt en
hoe meer producten hij ervan zal kopen.
Net zoals bij bioproducten blijft de klant
ook in crisistijden trouw aan fair trade.”

Pioniers eerlijke handel verliezen omzet en marktaandeel aan supermarktvarianten

Succes fair trade doet Oxfam pijn
Hoewel de algemene verkoop
van fair tradeproducten blijft
stijgen, ziet pionier Oxfam
Fairtrade zijn omzet dalen.
Voor zijn producten is er in
grote supermarkten alsmaar
minder plaats.
JOHAN CORTHOUTS 

● Het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) herziet zijn
geraamde kostprijs van de crisis voor
alle financiële instellingen tot circa
3.400 miljard dollar (2.323 miljard euro).
Zes maanden geleden bedroeg dit nog
4.000 miljard dollar (2.734 miljard euro).
Het IMF heeft zijn voorspelling van de
kosten van de kredietcrisis voor de mon-
diale financiele sector dus met 15 pro-
cent gereduceerd. De daling van de ver-
liezen is het gevolg van het herstel van de
markten. Banken die hun boekhouding
voeren via het ‘mark-to-market’-
principe kunnen een gedeelte van de
afschrijvingen op kredieteffecten terug-
draaien.

“De mondiale financiële stabiliteit is
verbeterd in vergelijking met april, maar
de risico’s blijven hoog”, stelt het IMF in
zijn halfjaarlijkse ‘Global Financial
Stability Report’. “De kredietcrisis is nog
niet ten einde. Veel van die verliezen zijn
nog niet in de boeken van de banken
opgenomen.”

Hoewel de kredietverliezen dus min-
der groot uitdraaien dan verwacht, toont

het recentste IMF-rapport aan dat de
banken nog flink wat kredietafschrijvin-
gen voor de boeg hebben. De
Amerikaanse banken hebben nog maar
60 procent van de verliezen geboekt via
afschrijvingen, de Europese circa 40 pro-
cent.

De banken in de eurozone hebben
sinds het vorige IMF-rapport van april
wel de grootste inhaalbeweging
gemaakt. Toen hadden de banken amper
17 procent van de verliezen erkend via
afboekingen.

De winsten van de bankactiviteiten zul-
len wellicht niet volstaan om de afschrij-
vingen te compenseren. Bijkomende
kapitaalverhogingen zijn dus nodig. De
Europese bankaandelen behoorden gis-
teren tot de grootste verliezers. Maar dat
was vooral te wijten aan de lage industri-
ële activiteit in Chicago.

Het is wel de eerste keer dat het IMF de
prognoses voor de kredietverliezen neer-
waarts aanpast. En dat is belangrijk.
Aanhangers van een traag economisch
herstel verwijzen vaak naar de door het
IMF ingeschatte financiële verliezen. 

IMF herziet kostprijs financiële crisis
●

Kraft maakte begin september bekend
dat het Cadbury wilde kopen voor 10,2
miljard pond (11,2 miljard euro)  of 745
pence per aandeel. De Britten verwierpen
dat voorstel onmiddellijk als ontoerei-
kend. Sindsdien voeren beide partijen
druk campagne om hun standpunt te ver-
dedigen, maar tot een formeel bod kwam
het nog niet. Nu het Takeover Panel, het
Britse toezichtorgaan bij overnames,
Kraft voor een ultimatum heeft gesteld,
zijn verschillende scenario’s mogelijk.

Een eerste mogelijkheid is dat Kraft een
hoger bod uitbrengt. Tot nu heeft Kraft
enkel een informeel voorstel op tafel
gelegd, dat door Cadbury is verworpen.
Als de groep bereid is haar prijs te verho-
gen, dan kan ze wellicht alsnog de steun

van de Britten krijgen. Volgens analisten
moet een bod van 850 pence per aandeel
volstaan, maar de vraag is of Kraft meteen
al zijn pijlen wil verschieten door direct
zo hoog te gaan.

Witte ridder

Een tweede scenario dan. Volgens som-
mige waarnemers is Cadbury op dit
moment al druk bezig om andere poten-
tiële kopers warm te maken voor een
bod. Dan kan immers een biedingsstrijd
ontstaan. Een vaak geciteerde kandidaat
in dat scenario is de Amerikaanse choco-

lade fabrikant Hershey, eventueel in alli-
antie met een andere partij. Het valt ech-
ter te betwijfelen dat Cadbury erin slaagt
een witte ridder te vinden. Hershey is
kleiner dan Cadbury en voor andere par-
tijen dreigen bij een overname mogelijk
mededingingsproblemen.

De voorbije dagen en weken doken
steeds meer geruchten op over een derde
mogelijkheid: een vijandig bod van Kraft
op Cadbury. Volgens enkele bankbron-
nen hebben de Amerikanen de financie-
ring van een eventuele overname echter
nog niet rond. Zolang dat niet zo is, zal
Kraft zich wellicht niet wagen aan een vij-
andig bod. 

Kraft heeft nóg een optie: het voedings-
concern kan ook beslissen om dan toch
geen bod uit te brengen, al is dat het
minst waarschijnlijke scenario. Er zit
immers heel wat strategische logica in
een overname. Voor de aandeelhouders
van Cadbury zou een opgave van Kraft
wellicht ook geen goed nieuws zijn. Sinds
de toenadering van Kraft is de beurskoers
van 600 tot boven de 800 pence gestegen.
Als Kraft niets doet, zal het aandeel onver-
mijdelijk weer wegzakken.

Kraft krijgt tot 9 november bedenktijd voor bod Cadbury

■ Het succesverhaal van Oxfam Fairtrade wordt dankbaar gekopieerd door de supermarkten.

KOEN VAN BOCKSTAL
(OXFAM FAIRTRADE):

Als organisatie
zijn we blij met 
deze evolutie. 
Onze doelstelling 
is niet om de
grootste te zijn

● De Franse zuivelgroep
Danone maakt een einde aan zijn oorlog
met Wahaha door zich volledig terug te
trekken uit de joint ventures met de
Chinese drankenproducent. Na twee jaar
juridische gevechten heeft Danone beslo-
ten zijn belang van 51 procent over te
laten aan zijn Chinese partners. Welk
bedrag gemoeid is met het akkoord is niet
bekend.

Danone en Wahaha waren de voorbije
jaren in diverse landen verwikkeld in
meer dan 30 rechtszaken in verband met
het gebruik van de merknaam Wahaha.
Danone beschuldigde Wahaha-voorzitter

Zong Qinghou, een van de rijkste
Chinezen, ervan dat hij buiten het part-
nerschap met Danone om onwettig
bedrijven oprichtte en producten als
fruitsappen en thee maakte onder de
merknaam Wahaha. De Franse groep delf-
de in diverse rechtszaken in China echter
het onderspit.

In 2007, voor de meningsverschillen
met Wahaha openbaar werden, was China
de derde markt voor Danone, na Frankrijk
en Spanje. Hoe de groep in de toekomst de
regio zal bespelen, is niet duidelijk. De
groep benadrukt wel dat ze op lange ter-
mijn in China wil blijven.

Danone zet punt achter Chinese oorlog Rijkste Chinees dankzij Warren Buffett

■ De overnamestrijd rond Cadbury is
nog niet gestreden.
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