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Media ondernemer Rik De Nolf is de beste familiale presteerder op de Brusselse Beurs voor het
tweede semester van 2015. Hij zag zijn familiaal vermogen, verankerd in Roularta Media,
stijgen met 65 procent tot 101 miljoen euro. Van de 50 families Rijkste Belgen die hun
vermogen grotendeels bepaald zien worden door de beurs, konden er 34 meer dan 5 procent
vooruitgang boeken. 11 families incasseerden verlies in de tweede helft van 2015.

TOP 10
Naam
1.
2.
3.
4.
5.

Beursvermogen mln euro
Familie De Nolf Roularta - Media
Familie Boone - Lotus Bakeries
Familie Domb - Pairi Daiza
Familie du Monceau - Tubize
Familie van Rijckevorsel - Tubize

101,625
826,920
56,122
347,362
265,843

Groei %
65,54
48,31
35,18
34,50
30,90
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6.
7.
8.
9.
10.

Familie Sioen - Sioen
Familie Coopman - Ter Beke
Familie Janssen - Tubize
Familie Waucquez - Floridienne
Familie du Bois - Spadel

236,191
111,508
980,220
35,125
358,732

30,62
29,94
20,79
19,01
18,57

FLOP 5
1.
2.
3.
4.
5.

Familie Vancraen - Materialise
Familie De Palmenaer - ABO
Familie Lambilliotte - Hamon
Familie Monstrey - Nostrum
Familie Galle - Immobel

217,373
34,705
35,081
28,188
50,504

-25,62
-21,00
-17,22
-14,82
-13,30

Rik De Nolf slaagde er in de verlieslatende Franse groep L'Express achter zich te laten en werd
daarvoor beloond met een forse koersgroei van zijn bedrijf Roularta. De belegger gelooft
blijkbaar opnieuw in de toekomst van de drukker in de digitale wereld.
Minder digitaal is koekjesfabrikant Lotus Bakeries van de familie Boone, al jarenlang een
lieveling van het beurspubliek. Recent kocht Boone twee Britse suikervrije producenten over,
genoeg om de toekomst naar de belegger toe te verankeren.
Eric Domb van het dierenpark Pairi Daiza kende een forste koersopstoot en werd van de beurs
weggehaald, met dank aan conceptueel denken, twee panda's en Marc Coucke.
Drie families, Janssen, du Monceau en van Rijckevorsel, zien hun vermogen mee bepaald
worden door de holding Tubize die mee omhoog ging met het succes van haar belangrijkste
dochter UCB.
De families Sioen, producent van technisch textiel, en Coopman, verankeraars van
voedingsbedrijf Ter Beke, zijn twee traditionele Vlaamse ondernemersfamilies, wat niet kan
gezegd worden van de familie Waucquez die werk maakt van de heropstanding van de
gediversifieerde bioholding Floridienne.
Marc du Bois is wellicht de minst gelukkige uit het rijtje. Hij wou zijn watergroep Spa van de
beurs weghalen maar zag zijn plannen gedwarsboomd worden door de
minderheidsaandeelhouders van Spadel, de beursgenoteerde holding boven Spa.
3D-printingspecialist Materialise heeft van de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA geen
goedkeuring gekregen om zijn 3-D printsysteem te gebruiken, dat werkt op basis van
röntgenfoto's. Het bedrijf van oprichter Wilfried Vancraen is genoteerd op de Amerikaanse
Nasdaq beurs en incasseerde koersverlies. De Amerikaanse gezondheidsdienst is voorlopig
niet te vinden voor de methode. Materialise neemt de opmerkingen van de FDA in beraad en
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plant daarna een nieuwe aanvraag. In Europa en Japan kreeg het systeem ondertussen wel al
groen licht.
Het bleef in 2015 opvallend stil rond ABO, het bedrijf gespecialiseerd in milieuprojecten van
Frank De Palmenaer. Deze non-communicatie werd afgestraft.
Het ingenieursbedrijf Hamon heeft af te rekenen met een aantal openstaande financiële
dossiers. De familie Lambiotte moest met vers kapitaal over de brug komen.
Frank Monstrey is meerderheidsaandeelhouder van de olieraffinaderij Nostrum in Kazachstan.
Het aandeel noteert op de beurs van Londen en had zoals alle oliebedrijven te lijden onder de
aanhoudende lage olieprijzen.
Projectontwikkelaar Marnix Galle wil zijn bedrijf Allfin laten opgaan in het beursgenoteerde
Immobel maar dat plan wekt weinig enthousiasme bij de huidige aandeelhouders van Immobel.
Als het een troost mag zijn, Galle is gehuwd met Michèle Sioen. Haar familiaal bedrijf doet het
dan weer zeer goed op de beurs.
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