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Nicolas Saverys wil niet in de gevangenis belanden (en
Twitter is zever)
Date : 27 juni 2020

De voorbije dagen halveerde de beurswaarde van de Belgische rederij van
gastankers Exmar. Oorzaak: het Argentijnse staatsenergiebedrijf YPF kan de huur
voor de drijvende Exmar LNG fabriek Tango FLNG niet langer betalen. Op de
beurs crashte het aandeel van Exmar van 4 euro tot 2,5 euro. Opvallend daarbij
was dat grootaandeelhouder Nicolas Saverys de voorbije weken in drie keer
305.465 Exmar-aandelen verkocht. Tegen om en bij 4 euro. Op twitter
circuleerden al snel geruchten over insider trading door Saverys, handel met
voorkennis. ‘Bent u gek?’, fulmineert Saverys nu in de Tijd. ‘Bent u op uw hoofd
gevallen? Ik wil niet in de gevangenis belanden. Ik kijk nooit naar Twitter of
Facebook en zal dat ook nooit doen. We hebben na ruggespraak met de
beurswaakhond FSMA een mededeling uitgestuurd die juridisch correct is. Het
belangrijkste is nu die huurinkomsten voor de Tango te krijgen. Twitter is zever.’
Exmar maakte het slechte nieuwe over de Tango FLNG donderdagavond bekend.
Het Argentijnse staatsenergiebedrijf YPF, dat de Tango voor tien jaar
huurt, kan zijn verplichtingen, en dus ook zijn betalingen, niet nakomen. Oorzaak:
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de coronacrisis. Argentië gebruikt het platform om schaliegas te exporteren. En de
vraag daarnaar crashte. Slecht nieuws voor Exmar. In het eerste kwartaal was de
verhuur van de Tango goed voor 36 procent van de brutobedrijfswinst. De
drijvende lng-fabriek moet daarnaast de noodzakelijke cashmachine worden van
de rederij die een zware schuldenlast meesleept. Hoeveel huur hij misloopt, wil
Saverys niet kwijt. ‘De betalingen zijn tot nader order uitgesteld.’
Saverex, de familiale holding van Nicolas Saverys en zijn kinderen stond eind
2018 voor een eigen vermogen van 521 miljoen euro. Saverex controleert iets
meer dan de helft van Exmar. De rederij heeft nu nog een beurswaarde van om
en bij 150 miljoen euro. Eind 2018 was dat nog 350 miljoen euro. In onze ranking
hebben we een correctie toegepast op Saverex van 100 miljoen euro. Met een
vermogen van 421 miljoen euro is de familie Nicolas Saverys goed voor de 55ste
plaats.
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