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Frank Vlayen weg uit Omega Pharma holding
Date : 7 december 2016

Frank Vlayen heeft ontslag genomen als bestuurder van de holding Holdco I Be. Het is Holdco I
Be, een dochter van de investeringsgroep Waterland, die in het boekjaar 2014/2015 een
meerwaarde heeft geïncasseerd van 896 miljoen euro op de verkoop van Omega Pharma aan
het Amerikaanse Perrigo. Die laatste bestrijdt die aankoop nu te vuur en te zwaard. Voor
Holdco I Be maakte de verkoop de uitkering mogelijk in maart 2015 van een dividend van 932
miljoen euro aan Waterland. In een korte reactie laat Frank Vlayen weten dat zijn ontslag puur
interne doelstellingen heeft en los staat van de Perrigo-deal. Vlayen is ondertussen
doorgestoten tot de top van Waterland en is niet meer actief in operationele holdings van de
groep. Holdco I Be stelt dat de claims van Perrigo ongegrond zijn. De holding legde enkel een
reserve aan van 300.000 euro om de advocaten in het dossier te betalen.

Frank Vlayen en Marc Coucke hebben samen de verkoop van Omega Pharma in de steigers
gezet. Perrigo betaalde 3,8 miljard euro voor het bedrijf en nam nog eens 1,3 miljarden schuld
over. Ondertussen hebben de Amerikanen al 2,1 miljard euro aan waarde van die overname als
verlies afgeschreven. Ze betichten Coucke en Waterland er van vals te hebben gespeeld. Marc
Coucke ligt er blijkbaar niet wakker van. “Ik ga het simpel zeggen. Ze kopen een auto. Rijden er
zelf tien keer mee tegen de muur. En zeggen na zes maanden: ‘We zouden hem willen
terugbrengen want er zijn blutsen in.'” zo zegt hij. Dat Perrigo misleid zou zijn door de top van
Omega Pharma noemt Coucke “totaal verkeerd”. “Ze hebben zes maanden lang met 300 man
alles zitten analyseren.”
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