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Marc Coucke stapt in Italiaanse luxejacht bouwer (samen
met Armani)
Date : 17 mei 2021

Marc Coucke heeft er zich toe verbonden samen met de Italiaanse modegroep
Armani minstens 15 % van de aandelen op te kopen van de Italiaanse bouwer
van luxejachten The Sea Group. Die operatie kadert in de beursintroductie van
het bedrijf op de beurs van Milaan. Voor alle duidelijkheid, Coucke en Armani
werken niet samen, ze vormen enkel de twee basisinvesteerders die de
introductie ondersteunen. The Sea Group bouwt luxe jachten tot 100 meter lengte.
Vorig jaar maakte het bedrijf furore met de lancering van de Tecnomar for
Lamborghini 63, een jacht die er van buiten uitziet als een speedboot en van
binnen als een racewagen. Hij haalt op water tot 110 kilometer per uur. Kostprijs:
3 miljoen euro. Er worden er 63 exemplaren van gemaakt.
The Sea Group werkt in hoofdzaak met twee merken. Onder de naam Admiral
bouwen ze luxejachten tot 100 meter lengte. Tecnomar staat dan voor kleinere en
snellere jachten. Altijd gemaakt op maat van de klant. In 2019 haalde het bedrijf
een omzet van 84 miljoen euro, goed voor een cash flow van bijna 7 miljoen euro
en een netto winst van 1,2 miljoen euro. Opmerkelijk was de lancering van
de Tecnomar for Lamborghini 63. Een speedboot van 19 meter lang en voorzien
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van twee Lamborghini V12-motoren van 2.000 pk elk. De 63 in de
naam verwijst naar het geboortejaar van het Italiaanse automerk. Binnenin de
speedboot doet alles denken aan een supercar: de bestuurdersstoel, het
dashboard, het stuur. De twee V12-motoren zijn ontwikkeld in samenwerking met
vrachtwagenmerk MAN. Samen zijn ze goed voor 4.000 pk en een topsnelheid
van ongeveer 112 kilometer per uur. Dat is ongekend snel op het water, vooral
voor een jacht van deze proporties. Beide motoren hebben hun eigen start/stopknop die los van elkaar kunnen bediend worden. Door het veelvuldige gebruik van
koolstofvezel is het gewicht van het 19 meter lange jacht slechts 24 ton. Daardoor
valt de speedboot binnen de ultralichte bootclassificatie. Maak hieronder kennis
met de Tecnomar for Lamborghini 63.
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