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NIEUW – Philippe Huysentruyt neemt afscheid als CEO met
superdividend van 40 miljoen euro
Date : 3 september 2020

De West-Vlaamse bouwondernemer Philippe Huyzentruyt keert zichzelf via zijn
gelijknamig bouwbedrijf over 2019 een dividend uit van 40 miljoen euro. Na aftrek
van roerende voorheffing komt daarvan 32 miljoen euro terecht in zijn
patrimoniumholding Antemm. Huyzentruyt doet de uitkering op het moment dat hij
zijn post als CEO van het bedrijf voor het eerst overlaat aan een niet-familiale
manager, de 32-jarige Thomas Vanpoucke. De 57-jarige Huyzentruyt heeft twee
zonen van 26 en 23 jaar maar geen van beide was direct geïnteresseerd om in de
voetsporen van hun vader te stappen. “Er is mij vaak gevraagd of ik daar boos
over was, aldus Huyzentruyt. Maar ik begrijp die vraag niet. Ik ben erg rationeel
en het gebrek aan interesse van mijn zoons in deze functie weerhoudt me er niet
van om te slapen. Voor mij gaat de toekomst van het bedrijf voor alles. Ik heb er
alle vertrouwen in dat Thomas een veel betere CEO zal worden dan mijn zonen.”
Huyzentruyt is één van de grotere bouwheren van residentiële woningen in WestVlaanderen. Maar het bedrijf koestert met de nieuwe CEO grote ambities. De
omzet van nu 75 miljoen euro moet tegen 2025 zijn verdubbeld tot 150 miljoen
euro. Dat kan niet worden waargemaakt op enkel de Vlaamse markt. “België is
een zeer mature markt, waar nog altijd potentieel is om naar 110 miljoen euro
omzet te groeien. Maar de verdubbeling alleen in België verwezenlijken, is niet
mogelijk. Daarom zijn we ook actief in Polen, waar we tegen 2025 een omzet van
minstens 40 miljoen euro willen realiseren. Door eerst onze Poolse poot te laten
groeien, hopen we ook de poort naar de rest van Oost-Europa te openen.” zo zei
Vanpoucke eerder in Trends.
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