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,,NEGEN MILJOEN DUITSE WERKLOZEN MOGELIJK’’
Arbeidsmarktspecialist Klaus Zimmermann
ziet geen Weimarse verhoudingen in Duitsland (45)

BEDRIJVEN
BINNENLAND
BEKAERT
Ruim een vijfde meer omzet.
De West-Vlaamse staalverwerker Bekaert heeft over
2004 een geconsolideerde
omzet
geboekt
van
2,173 miljard euro. Dat is
een groter dan verwachte
stijging, met 20,9 %, tegenover de 1,797 miljard euro
van 2003. Ondanks de hogere grondstofprijzen noemt
Bekaert de vooruitzichten
voor 2005 ,,gunstig’’. (tnl)
DEXIA BANK

Novartis heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het wereldwijd marktleider in generieke medicijnen wilde worden. © epa

DANKZIJ DUBBELE OVERNAME IN VS EN DUITSLAND

Novartis wordt grootste maker
van ,,witte’’ geneesmiddelen
N

OVARTIS koopt enerzijds
100 % van de (niet-beursgenoteerde) Duitse geneesmiddelenfabrikant Hexal, en anderzijds
67,7 % van het Amerikaanse Eon
Labs. Beide bedrijven zullen worden samengevoegd in de schoot
van Sandoz, het dochterbedrijf dat
gespecialiseerd is in geneesmiddelen die niet meer beschermd zijn
door een octrooi. Duitsland en de
VS zijn twee belangrijke markten
waar Sandoz, totnogtoe de wereldwijde nummer twee in die sector,
nog niet zo sterk stond. De verkoper van beide bedrijven is de Duitse
familie Struengmann.
Novartis maakte ook bekend dat
het een bod zal uitbrengen van
31 dollar per aandeel op Eon Labs.
Dat aandeel sloot afgelopen vrijdagavond op 27,92 dollar. De geschatte kostprijs van deze operatie
bedraagt een miljard dollar
(770 miljoen euro).
Analisten noemen de transactie
aan de dure kant, met een overna-

ZURICH (reuters, eigen berichtgeving) — De Zwitserse farmaceutische groep Novartis heeft, via een dubbele overnameslag,
zichzelf de titel toegeëigend van ,,grootste fabrikant van generieke geneesmiddelen ter wereld’’. Het bedrijf heeft daarvoor
liefst 5,65 miljard euro in contanten over, aangevuld met bijna
800 miljoen om minderheidsaandeelhouders uit te kopen.
meprijs van naar schatting 3,5 à
4 keer de gecombineerde omzet
van Hexal en Eon. Daar staat echter
tegenover dat Novartis nu een voldoende schaalgrootte krijgt om
agressief in de kosten te snoeien.
Dat is nodig om winst te puren uit
een markt waar de prijsconcurrentie op het scherp van de snee gevoerd wordt. Novartis raamt de
mogelijke kostensynergie op
200 miljoen dollar (154 miljoen
euro) per jaar vanaf het derde jaar,
en de helft van dat bedrag al na anderhalf jaar. Het aandeel van Novartis reageerde meteen na de bekendmaking van de dubbele over-

name met een winst van 1,75 %.
De overname van Hexal, dat al vorige zomer in deze krant als een potentieel overnamedoelwit werd
omschreven, lokte meteen speculatie uit over een verdere consolidatie in de Duitse generiekenmarkt,
die de grootste is van Europa. Zo
steeg het aandeel van Stada Arzneimittel, een beursgenoteerde fabrikant die volgens analisten relatief
goedkoop gewaardeerd is, met
10 %. Ook Stada wordt al langer
beschouwd als een potentiële overnameprooi voor buitenlandse farmabedrijven (DS 19 juni 2004).
Novartis heeft er nooit een ge-

heim van gemaakt dat het de wereldwijde marktleider in generieken wilde worden. In 2002 slokten
de Zwitsers al het Sloveense bedrijf
Lek op, en vorig jaar volgde het Canadese Sabex. Eind vorig jaar had
Novartis een oorlogskas van zowat
14 miljard dollar (11 miljard euro),
waarvan de helft in cash. Topman
Daniël Vasella liet gisteren wel verstaan dat de klemtoon de komende
maanden zal liggen op het verteren
van de eerdere overnames, tenzij er
plots een ,,juweeltje’’ te koop zou
komen.
Indien de twee bedrijven vorig
jaar al tot Novartis hadden behoord, dan zou de generieke divisie
een jaaromzet hebben gehaald van
5,1 miljard dollar (3,9 miljard euro), zo deelde de in Basel gevestigde groep mee. Dat is net iets meer
dan de 4,8 miljard dollar (3,7 miljard euro) van de marktleider totnogtoe, het Israëlische Teva Pharmaceuticals.
(wdp)

Stelt Nederlandse rechtszaken uit. Dexia Bank Nederland wil duizenden rechtszaken tegen beleggers in aandelenlease-producten voorlopig stilleggen. De bank wil
zo een blijk van goede wil tonen om de bemiddelingspoging van Wim Duisenberg
een kans te geven. Deze
maand werd bekend dat de
voormalige ECB-voorzitter
een oplossing zoekt in het
conflict tussen Dexia en de
beleggers.
(belga)
PARC PARADISIO
Fusie Nikitra en THA Europe.
Het beursgenoteerde Parc
Paradisio fuseert de congresactiviteiten van Nikitra met
THA Europe. Daardoor krijgt
Parc Paradisio 50 % in THAEurope. Nikitra organiseert
meeting- en incentive-activiteiten en is volledig eigendom van Parc Paradisio. THA
Europe is de Belgische dochteronderneming van de Britse THA-groep.
(tnl)
UBIZEN
Kapitaalverhoging goedgekeurd. Een buitengewone algemene vergadering (BAV)
bij de netwerkbeveiliger Ubizen heeft een kapitaalverhoging goedgekeurd. Daardoor
stijgt het belang van Cybertrust in Ubizen van 89,33 %
tot 90,36 %. Jean-Paul Coenen werd op de BAV benoemd tot onafhankelijk bestuurder.
(tnl)

BUITENLAND
NISSAN

ING botst met zelfstandige bankagenten
BRUSSEL — ING België is vorige
week dinsdag door het Brusselse
hof van beroep veroordeeld voor
schending van de wet op de privacy. De bank gebruikte informatie
van klanten van zelfstandige
bankagenten van ING om de
agenten zelf te kunnen treffen.
Dat is volgens het hof van beroep
een inbreuk op de privacy en een
oneerlijke handelspraktijk. ING
zegt dat het nu twee denksporen
bestudeert: in cassatie gaan, of
het huisreglement aanpassen.
ING België werd in deze zaak al
een eerste keer, op 23 oktober
2003, veroordeeld door de Brusselse handelsrechtbank voor schending van de bepalingen van de wet
tot bescherming van de persoonlij-

ke levenssfeer. In dit concrete geval
was die schending ook een inbreuk
op de eerlijke handelspraktijken.
De Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB) spande samen
met de Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FVF) een zaak aan tegen ING
België omdat ING België betalingsopdrachten van klanten van zelfstandige bankagenten analyseerde
om te kunnen nagaan of de bankagent-verzekeringsmakelaar zijn
contractuele verplichtingen ten
aanzien van ING België wel nakwam.
De op die manier verkregen informatie werd bovendien aangewend
om het cliënteel te benaderen om
bij ING België verzekeringspolissen

te ondertekenen of om in te tekenen op beleggingsproducten.
Aan de hand van die onrechtmatig verkregen gegevens werd een
aantal zelfstandige bankagenten
aan de deur gezet zonder enige vergoeding. BZB en FVF klaagden die
praktijk aan wegens schending van
de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Dat leidde tot een veroordeling
waartegen ING België in beroep
ging bij de Brusselse handelsrechtbank.
Vorige week dinsdag (15 februari) werd ING opnieuw in het ongelijk gesteld, meldde de krant De
Tijd gisteren. Het hof van beroep
oordeelde dat de bank zich schul-

dig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk door informatie
uit de betalingsopdrachten van
haar cliënten te gebruiken tegen
haar agenten of makelaars, in geschillen die niet tegelijk een tekortkoming ten aanzien van de klant
betreffen. ING zondigde daarbij tegen de bepalingen van de wet van
8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
ING moet de praktijk onmiddellijk stopzetten op straf van een
dwangsom van 10.000 euro per
vastgestelde inbreuk.
Volgens de BZB worden in het
toezicht op de bankagenten de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet altijd ernstig genomen.
(pdd)

Ghosn lost rol. De 51-jarige
Japanner Toshiyuki Shiga
wordt vanaf april verantwoordelijk voor de Japanse
autobouwer Nissan. Hij
neemt die taak over van de
Franse directeur Carlos
Ghosn. Dat meldde de Japanse krant Nihon Keizai gisteren. Ghosn blijft wel algemeen directeur.
(afp)
SIEMENS
Banen weg bij SBS. Het Duitse elektronicaconcern Siemens schrapt dit jaar 675 banen bij zijn noodlijdende ITdochter SBS. Daarmee komt
het totaal aantal ontslagen in
de divisie op 1.750. ,,Er zijn
geen gevolgen voor België’’,
zegt de woordvoerster van
SBS.
(dpa, nna)

