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NIEUW - Piempongsant zet Moeskroen te koop met 6,6
miljoen euro verlies
Date : 19 oktober 2018

Aflevering zoveel in de vreemde wereld van het voetbalgeld. Eersteklasser Moeskroen is in
handen van de Israëlische spelersmakelaar Pini Zahavi, iets wat wettelijk niet kan. Na veel
kritiek en veel juridische omwegen wordt de Thaise investeerder Pairoj Piempongsant in de
lente van dit jaar de nieuwe eigenaar van Moeskroen. Velen zien daarin een zoveelste stroman
constructie: Piempongsant is de papieren eigenaar maar Zahivi houdt de touwtjes in handen.
Nu blijkt dat Piempongsant na zes maand de Henegouwse ploeg terug te koop zet. En nu blijkt
ook dat Moeskroen vorig jaar een verlies boekte van 1,3 miljoen euro en aankijkt tegen een
negatief eigen vermogen van 6,6 miljoen euro. Moeskroen zelf verhoogt ondertussen zijn
kapitaal van, hou u vast, 36.000 naar 62.000 euro. Die indrukwekkende kapitaalinbreng van
25.000 euro wordt gedragen door Bogo Ltd, de Ierse holding van Piempongsant…
Elk redelijk denkend mens zou er puistjes van krijgen, maar zo niet in het voetbal. Een eerste
klasse ploeg, bengelend onderaan het klassement, met een kapitaal van 62.000 euro, een
verlies en negatief eigen vermogen van 6,6 miljoen euro en in handen van een schimmige
offshore constructie. Desalniettemin kreeg de club een spelerslicentie van de voetbalbond.
Piempongsant wordt beschouwd als een opportunistische stroman. Hij liet Moeskroen vallen
nadat hij de controle verwierf over het ook al noodlijdende Griekse Panathinaikos, dit keer via
zijn offshore vennootschap Pan Asia Investments. In Moeskroen beloofde Piempongsant de
komst van nieuwe Aziatische spelers en verhoogde tv-rechten. Neen dus. Wel benoemde hij de
Serviër Almir Totic tot bestuurder van de club. De vraag stelt zich toch hoe lang rationele
bestuursleden en ervaren investeerders het volhouden om geld te storten in een systeem dat zo
rot is als mispel en dat systeem nog in stand houden ook.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

