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NIEUW – Tweeling broers Cornet de Ways-Ruart
verankeren hun helikopterbedrijf
Date : 15 februari 2021

De 44-jarige tweelingsbroers Maxime en Antoine Cornet de Ways-Ruart hebben
hun helikopterbedrijf Heli and Co verankerd in de nieuwe holding Aviation
Partners Company, goed voor 2,8 miljoen euro. Heli and Co werkt vanaf de
luchthaven van Luik en levert allerlei helikopterdiensten. De moeder van beide
broers is Denise de Pret Roose de Calesberg, zelf een dochter van Elizabeth
barones Bracht. Op die manier behoren ze tot de eerste lijn van de AB Inbev
aandeelhoudersfamilie De Pret Roose. Opmerkelijk is dat de broers voor hun
nieuwe holding beroep doen op The PlatForm, het Zwitsers financieel
dienstenbedrijf van Elie Zaidan dat zich ook toelegt op family offices.
Heli and Co beschikt over een vloot van zeven één- en tweemotorige Airbus
helikopters en Robinson helikopters. Die worden ingezet voor de meeste diverse
opdrachten, gaande van personenvervoer over technische werken tot
vrachtvervoer en opleiding. Beide broers Conet wonen in Londen maar hun bedrijf
is duidelijk verankert in de Luikse regio. Eén van de onafhankelijke bestuurders in
hun holding is Michel Grignard, vroeger topman van het revisorenkantoor BDO.
Grignard is nu onder meer ondervoorzitter van Spa Waux-Hall Club, een elitaire
Franstalige zakenclub in de provincie Luik. De club wordt operationeel beheerd
door Etienne Proesmans die zijn carrière uitbouwde bij de Franse groep AG2R La
Mondiale. Voorzitter is Philippe Suinen, de vroegere baas van het Waalse
exportagentschap Awex. Bestuurders zijn onder meer naast Grignard Roland
Gillet, professor aan de Sorbonne en de ULB, Bernard
Caprasse, ere-gouverneur van Luxemburg, Laurent Weerts, partner bij Deloitte, of
nog Nathalie Maillet, CEO van het Circuit de Spa-Francorchamps. “De
bestuurders zijn de eerste ambassadeurs van de club, zo zegt Etienne
Proesmans. Ze staan ook garant voor haar waarden. Ik luister met veel aandacht
naar hun analyses en opmerkingen.”
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