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NIEUW – Rijkste Belgen keerden zich de voorbije 4 jaar 861
miljoen euro uit via AB Inbev holding
Date : 21 september 2019

De Belgische holding Rayvax vermindert zijn kapitaal met 104 miljoen euro. Dat
geld vloeit terug naar de aandeelhouders van de holding die al jaren wordt geleid
door Arnoud de Pret Roose de Calesberg. Die is met zijn familie de vierde
grootste Belgische aandeelhouder van de biergigant AB Inbev. Vorig jaar
gebeurde al een gelijkaardige operatie. Toen vloeide 187 miljoen euro terug naar
de aandeelhouders. Het spaarpotje van Rayvax raakt daarmee langzaam leeg. In
2010 controleerde Rayvax nog 14 % van EPS, de Luxemburgse holding waarmee
de Rijkste Belgische families hun belang in AB Inbev hebben verankerd. Vorig
jaar was dat belang van Rayvax in EPS al afgenomen tot 2 %. De voorbije vier
jaar keerde Rayvax 861 miljoen euro uit aan kapitaal en dividenden. Dat bedrag
staat los van de financiële belangen van Alexandre Van Damme en de familie de
Spoelberch in AB Inbev. Die twee families zijn de grootste Belgische
aandeelhouders van de biergroep.
Rayvax keert dus niet enkel dividenden uit die het ontving van AB Inbev. De
holding bouwt zijn belang in de bierreus ook effectief af. Wellicht stapten daarbij
een aantal kleinere familiale aandeelhouders uit de holding. Eén jaar terug
stapten nog vier bestuurders op bij Rayvax, vertegenwoordigers van de familie de
Mévius. Die laatste trok zich ook al terug uit de diversificatieholding Verlinvest van
de familie de Spoelberch. Rayvax heeft nu naast Arnoud de Pret nog twee
bestuurders. Eric Speeckaert die is gehuwd met Elizabeth Cornet d'Elzius. Die is
op haar beurt weer familiaal verbonden met zowel de AB Inbev familiale
aandeelhouders als met de familie Emsens. Tenslotte is er nog François Detandt.
Met zijn fiduciaire Pax Affaires speelt die al jaren de discrete rol van
camouflagescherm voor de AB Inbev families.
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