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Familie Gerard Cok stapt definitief uit sex business
Date : 1 september 2021
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Audrey van Ham heeft de Nederlandse erotiekwinkelketen Christine le Duc
verkocht aan de Eric Idema, de Nederlandse eigenaar van de keten
EasyToys. Christine le Duc exploiteert vijf erotiekwinkels in Nederland. Waar valt
u ons nu mee lastig, hoor ik u denken. Audrey van Ham is de echtgenote van
Erwin Cok, de zoon van Gerard Cok. Die laatste, in een vorig leven ooit gestart
als bankdirecteur van de Slavenburgbank in Sluis, maakte fortuin met de Duitse
pornogigant Beate Ushe. Wanneer die in 2017 failliet ging, hield de familie Cok
daar onder meer de keten Christine le Duc aan over. De hele familie Cok vestigde
zich ondertussen in Knokke. Gerard Cok heroriënteerde zich naar vastgoed en
naar de beurs van Brussel. Zo is hij onder meer via Iep Invest referentie
aandeelhouder van het beursgenoteerde vastgoedfonds Accentis. Nu zijn
schoondochter Christine le Duc verzilvert, lijkt de familie haar porno
verleden achter zich te laten.
De nieuwe eigenaar van Christine le Duc is de EQOM Group, de holding
boven EasyToys. Daarnaast heeft EQOM ook de Noorse verkoper van
seksspeeltjes Kondomeriet overgenomen. Wat EQOM heeft betaald voor de
overnames is niet bekendgemaakt. Door de dubbele overname stijgt de totale
omzet van de EQOM Group van 100 miljoen euro vorig jaar naar 160 miljoen euro
in 2021. In totaal heeft het bedrijf nu meer dan 300 werknemers. De eigenaar van
EQOM Eric Idema trok de durfinvesteerder Waterland aan om die expansie te
ondersteunen. Met Waterland moet zijn bedrijf doorgroeien tot een Europese
speler. Recent kwam Waterland in beeld omdat het samen met Marc Coucke 350
miljoen euro moet terugbetalen aan het Amerikaanse Perrigo in het dossier van
Omega Pharma.
Summa, de Belgische holding van Gerard Cok, kon ondertussen terug aansluiten
met winst. Vorig jaar boekte Summa een winst van 8 miljoen euro nadat het in
2019 nog moest optornen tegen een verlies van 22 miljoen euro. Dat verlies
volgde op een mislukte vastgoedinvestering in een winkelcentrum in het Zwitserse
Chiasso. Het vermogen van Cok in België bedraagt nu 137 miljoen euro.
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