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NIEUW – Echtpaar De Dijcker-Balcaen, ex-ECS, pompt 20
miljoen euro in Malo Ventures
Date : 21 november 2022

Kelly De Dijcker en haar echtgenoot Pieter Balcaen hebben 20 miljoen euro
klaargezet in hun nieuwe holding Malo Ventures. De holding zal investeren in
vastgoed en private equity. Eerder dit jaar verkocht Kelly De Dijcker haar
participatie in het familiaal logistiek bedrijf ECS aan haar zuster Christine voor 108
miljoen euro. Het echtpaar Balcaen-De Dijcker was tot dan CEO van de groep. Nu
kiezen ze dus voor diversificatie. Pieter Balcaen beheert momenteel al een
portefeuille commercieel vastgoed van om en bij 10 miljoen euro. Christine De
Dijcker van haar kant trok ondertussen Dirk Lannoo aan als nieuwe bestuurder bij
ECS. Lannoo was decennia lang de rechterhand van havenbaas Fernand Huts.
Hij was ook vice-president van Katoen Natie. Eerder werd hij ook al bestuurder
van de beursgenoteerde vastgoedgroep Montea van de familie De Pauw. In de
raad van bestuur van ECS ontmoet hij onder meer Patrick Maselis, bekend van
het gelijknamig Roeselaars voedingsbedrijf.
ECS is het grootste familiale transportbedrijf van Zeebrugge. Het bedrijf beheert
een vloot van 10.000 containers die zoveel mogelijk via de trein vervoerd worden.
Over heel Europa gaat het om 70 miljoen spoorkilometers per jaar. De 59-jarige
Christine De Dijcker was de afgelopen jaren minder betrokken bij de dagelijkse
werking van het bedrijf, maar was wel bestuurder bij ECS. Ze richtte in 1985
samen met haar vader het familiebedrijf DD trans op, dat nadien haar grootste
klant, ECS, overnam. In 2001 kwamen haar zus en schoonbroer in het bedrijf. Het
was de eerste ambitie van Kelly De Dijcker om haar zus uit te kopen. Maar het
kwam niet tot een vergelijk wat resulteerde in de omgekeerde beweging. De zoon
van Christine werkt nu al in het bedrijf, haar dochter zou er binnenkort aan de slag
gaan. Er werd een concurrentiebeding afgesloten dat bepaalt dat de verkopers
een zekere periode geen activiteiten in de logistiek mogen uitvoeren. Pieter
Balcaen heeft zijn wortels in de vastgoedwereld en beheert nu reeds een aantal
winkels die onder meer worden verhuurd aan Carrefour, Brico en A.S.Adventure.
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