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Gérard Lamarche adviseert family office van Arnoud de
Pret
Date : 6 mei 2019

Gérard Lamarche is bestuurder geworden van de vastgoedvennootschap
Ceperive. Die is in handen van de familie van Arnoud de Pret Roose de
Calesberg. Het kapitaal van Ceperive is meteen ook opgetrokken met 10 miljoen
euro tot 11 miljoen. Lamarche moet zich ook specifiek inlaten met de
filantropische initiatieven van de familie de Pret. De 58-jarige Gérard Lamarche
was tot eind vorig jaar CEO van de holding GBL van de familie Frère. Hij ruilde die
job in voor die van adviseur van de family officie van Arnoud de Pret. De
grootmoeder van deze laatste is Geneviève de Spoelberch. Arnoud de Pret
vertegenwoordigt daarmee één van de grotere familiale aandeelhouders van de
biergigant AB Inbev.
Na het vertrek van Lamarche bij GBL berust het beleid van de miljardenholding nu
alleen in handen van Ian Galliene, de schoonzoon van wijlen Albert Frère. De
doorgaans discrete Arnoud de Pret gaf eerder dit jaar toch wat commentaar in de
financiële pers bij de overkomst van Lamarche. “Mijn drie dochters en ik hebben
enorm veel zakelijke initiatieven genomen.”, zegt de Pret. “Lamarche zal ons
helpen al die dossiers van dichtbij op te volgen en te structureren. Voor hem
betekent het een ommekeer, omdat het om meer gaat dan klassieke
investeringen. We leggen ons ook toe op kmo's, sociale huisvesting en filantropie.
Dankzij deze functie kan Lamarche tijd besteden aan projecten die het algemeen
belang dienen, iets wat hem na aan het hart ligt.”, zegt de 75-jarige zakenman.
“We investeren ook in vastgoed dat we tegen voordelige voorwaarden, nagenoeg
gratis, ter beschikking stellen van vzw's. We hebben ook een woning voor
daklozen gekocht, en in onze gebouwen worden medische centra, scholen,
opvangplaatsen voor jongeren en een integratiecentrum voor nieuwkomers
ondergebracht.”
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