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NIEUW – De 74 miljoen euro verlies van Cora en de diepe
zakken van de familie Bouriez
Date : 3 februari 2021

De Frans-Belgische distributeursfamilie Bouriez heeft het kapitaal van haar
Belgische groep Cora opgetrokken met 14 miljoen euro om onmiddellijk daarna
een gelijk bedrag van 14 miljoen euro overgedragen verlies weg te boeken. Cora
baat in België 7 hypermarkten uit, 2 in Brussel en 5 in Wallonië. De voorbije 4 jaar
pompte de familie Bouriez 74 miljoen verlies weg uit Cora. En daarnaast zijn er
nog de verlieslatende ketens Match en Profi. In 2019 alleen al boekte de Bouriezholding Delfipar 54 miljoen euro verlies weg in zijn drie Belgische
distributieketens. Delfipar financiert dit alles blijkbaar zonder moeite. Nog in 2019
werd de Luxemburgse holding Delfilux van Delfipar verkocht aan de
moederholding Louis Delhaize, een operatie die goed was voor een interne
meerwaarde van 183 miljoen euro. Delfilux controleert de Luxemburgse
vestigingen van de groep.
Over 2019 haalde Cora een omzet van 508 miljoen euro tegenover 524 miljoen
het jaar daarvoor. Het verlies liep wel op van 17,9 naar 25 miljoen euro. Het
overgedragen verlies steeg daardoor tot 77 miljoen euro waarvan over 2018 en
2019 44 miljoen via kapitaalverhogingen werd weg geboekt. Eerder stelde Cora
dat 2021 het jaar van het nieuwe evenwicht zou worden. Nog onduidelijk is de
precieze impact van corona op de groep.
De familie Bouriez overkoepelt haar Frans-Belgische distributie activiteiten in de
Belgische holding Louis Delhaize, niet te verwarren met Albert Heijn dochter
Delhaize. Die hele groep boekte in 2019 een omzet van 7,9 miljard euro
tegenover 8,5 miljard euro in 2018. Het verlies van 998 miljoen euro over 2018
kon in 2019 worden teruggebracht tot een verlies van 119 miljoen euro. Het aan
de distributie gelieerde vermogen van de familie Bouzirez daalde van 1,3 naar 1,2
miljard euro. Daarnaast beheert de familie een belangrijk vastgoedpark.
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