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Η βελγική ναυτιλιακή εταιρία Euronav NV ανακοίνωσε την εξαγορά της Gener8 
Maritime, συµφερόντων του εφοπλιστή Πήτερ Γεωργιόπουλου. 
 
Πρόκειται για µία συµφωνία ύψους 504 εκατ. δολ. στην αγορά των τάνκερ και τη  
δηµιουργία ενός κολοσσού µε χρηµατιστηριακή αξία ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, 
σύµφωνα µε την τιµή κλεισίµατος της Euronav (8,10 δολ.) την Παρασκευή, 20 
∆εκεµβρίου, η οποία ήταν η ηµεροµηνία ανακοίνωσης της συµφωνίας. Η συµφωνία 
προβλέπει ότι κάθε 0,7272 µετοχές της Euronav θα ανταλλάσσονται µε µία µετοχή της 
Gener8. Η Euronav θα κατέχει ποσοστό 72% στη νέα εταιρία ενώ το υπόλοιπο θα 
ανήκει στη Gener8.  
Το ∆.Σ. της εξαγορασθείσας ναυτιλιακής ανακοίνωσε ότι οι όροι της συµφωνίας είναι 
προς το συµφέρον των µετόχων της. Η νέα εταιρία θα έχει στη διάθεση της στόλο 75 
δεξαµενόπλοιων µεταφοράς πετρελαίου, συµπεριλαµβανοµένων 44 VLCC και 28 Su-
ezmax, µε συνολική χωρητικότητα άνω των 18 εκατ. dwt. Τα περιουσιακά της στοιχεία 
θα ανέλθουν σε περισσότερα από 4 δισ. δολ. ενώ η ρευστότητα της θα ξεπεράσει τα 
750 εκατ. δολ. Η συµφωνία αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου του 2018. 
 
Οι µετοχές της  Euronav θα συνεχίσουν να διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο της 
Νέας Υόρκης και στο Euronext, ενώ οι Carl Steen, Paddy Rodgers και Hugo De Stoop 
θα παραµείνουν στις θέσεις του Προέδρου του ∆Σ, του CEO και του CFO αντίστοιχα, 
στο νέο σχήµα. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ένα ανεξάρτητο µέλος του ∆Σ 
της Gener8, ο Steve Smith, θα γίνει µέλος του ∆Σ της Euronav. 

 
Μακροοικονοµικά 
 
Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου, το 2017 η χώρα 
συνέχισε να επωφελείται  από την θετική πορεία της Ευρωπαϊκής αλλά και της 
παγκόσµιας οικονοµίας. Για το έτος 2017, η αύξηση του Α.Ε.Π. αναµένεται να κλείσει 
στο 1,7%, ένα ποσοστό χαµηλότερο από αυτό της Ευρωζώνης (2,3%) αλλά µεγαλύτερο 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος  (1,5%).  
 
Επιπλέον, σε αντίθεση µε τις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης, ο λόγος χρέους 
προς ΑΕΠ στο Βέλγιο,  συνέχισε να αυξάνεται από την οικονοµική κρίση και µετά. Τα 
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υπερβολικά επίπεδα εταιρικού χρέους συνεπάγονται κινδύνους χρηµατοπιστωτικής 
σταθερότητας και ασκούν καθοδική πίεση στην οικονοµική δραστηριότητα σε 
περίπτωση αποµόχλευσης, υποστηρίζει η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου σε σηµείωµά 
της.  
Το χρέος στο Βέλγιο διογκώνεται µέσω ενδοεταιρικού δανεισµού, ως επί το πλείστον 
µέσω µη χρηµατοπιστωτικών εταιρειών χαρτοφυλακίου.  Βέβαια σε πολλές 
περιπτώσεις, αυτά τα δάνεια είναι απλά λογιστικές πράξεις - οι οποίες ταιριάζουν στη 
στρατηγική φορολογικής βελτιστοποίησης στρατηγικές χωρίς σηµαντική σύνδεση στην 
πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα και την οικονοµική σταθερότητα.  
 
Κενές θέσεις εργασίας στο Βέλγιο 
 
Σύµφωνα µε έκθεση της Eurostat, το Βέλγιο βρίσκεται ανάµεσα στις τρεις κορυφαίες 
χώρες σε κενές θέσεις εργασίας. Για κάθε 100 εργαζόµενους υπάρχουν 3,6 κενές θέσεις 
εργασίας, ένα ποσοστό που κατατάσσει τη βελγική αγορά εργασίας τη δεύτερη πιο 
διευρυµένη στην Ευρώπη, µε πρώτη την Τσεχική ∆ηµοκρατία (4,1%).  
 
Το τελευταίο έτος, αύξηση σε κενές θέσεις εργασίας παρατηρήθηκαν µόνο στην Τσεχική 
∆ηµοκρατία (+ 1%), στο Βέλγιο και την Αυστρία (+ 0,7% η καθεµία). Η Γερµανία, (2,7%) 
η Αυστρία, (2,6%) το Ηνωµένο Βασίλειο, (2,6%) και οι Κάτω Χώρες (2,5%) 
αντιµετωπίζουν εντάσεις στις εγχώριες αγορές απασχόλησης. Στο κάτω µέρος της 
κατάταξης βρίσκονται οι χώρες της Νότιας Ευρώπης που συνεχίζουν να ανακάµπτουν 
από την κρίση 2007-2008. Η Ελλάδα έχει ποσοστό κενών θέσεων 0,5%, η Ισπανία 
0,8% και η Πορτογαλία 0,9%.  
                                 
Στην περίπτωση του Βελγίου, η αύξηση που παρουσιάζεται αποδίδεται µεν στη 
βελτίωση της οικονοµίας αλλά ταυτόχρονα και στην ύπαρξη αναντιστοιχίας µεταξύ της 
προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στη Γερµανία για παράδειγµα, το 
ποσοστό κενών θέσεων είναι 2,6%, αλλά η χώρα πλησιάζει την πλήρη απασχόληση 
(3,6% άνεργοι το Νοέµβριο του 2017). Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό ανεργίας στο 
Βέλγιο εξακολουθεί να είναι 6,9% (στοιχεία Eurostat, Νοέµβριος 2017). Η δυσκολία των 
εργοδοτών να προσελκύσουν εξειδικευµένο προσωπικό µπορεί µεν να αποτελεί 
εµπόδιο στην οικονοµική ανάπτυξη αλλά από την πλευρά των εργαζοµένων, αυτή η 
αναντιστοιχία µπορεί να τους φέρει σε ευνοϊκότερη θέση για τη διεκδίκση αύξησης  
µισθών. 

Ο αριθµός των βελγικών ανεµογεννητριών στη Βόρειο Θάλασσα σχεδόν 
διπλασιάζεται. 

Ο Philippe De Backer, Υφυπουργός για θέµατα της Βόρειας Θάλασσας, προέτεινε τη 
δηµιουργία νέας ζώνης στα βελγικά χωρικά ύδατα η οποία θα επαυξήσει τη δυναµική 
παραγωγής ενέργειας από αιολικά πάρκα. 

Αναµένεται να δηµοπρατηθεί δυναµικότητα 1.800 MW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, η 
οποία θα προστεθεί στα 2.200 MW ισχύος που έχουν ήδη προγραµµατιστεί. Επίσης, το 
αρµόδιο υπουργείο καταρτίζει  σχέδιο για τις θαλάσσιες περιοχές στο βελγικό τµήµα της 
Βόρειας Θάλασσας για το έτος 2020 και µετέπειτα. Σύµφωνα µε το υπουργείο, 
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πρόσθετα αιολικά πάρκα θα κατασκευαστούν στο κέντρο της Βόρειας Θάλασσας και στα 
σύνορα µε τη Γαλλία. Τα εννέα βελγικά πάρκα που έχουν ήδη κατασκευαστεί ή 
σχεδιαστεί, βρίσκονται ανατολικά των χωρικών υδάτων κατά µήκος των ολλανδικών 
συνόρων. 

Η διεύρυνση της προσφοράς ενέργειας από αιολική πάρκα γίνεται στο πλαίσιο της 
σταδιακής κατάργησης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία έχει προγραµµατιστεί για το 
2025. 

Η πλατφόρµα crowdfunding «MyMicroInvest»  διευκολύνει τους επενδυτές. 

Η πλατφόρµα crowdfunding «MyMicroInvest» έχει εγκαινιάσει την εφαρµογή "Tracer Tax 
Shelter". Αφορά σε ένα φορολογικό µηχανισµό ο οποίος επιτρέπει σε άτοµα που 
επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (ΜΜΕ ή µικροεπιχειρήσεις)  να ανακτούν από 30% 
έως 45% του ποσού της επένδυσής τους µέσω της φορολογικής τους δήλωσης. 
Πιο συγκεκριµένα, η µείωση του φόρου ανέρχεται σε 30% του επενδυµένου ποσού αν 
πρόκειται για ΜΜΕ και 45% αν πρόκειται για µικροεπιχείρηση. Οι επενδυτές µπορούν 
να επωφεληθούν από αυτό το φορολογικό πλεονέκτηµα είτε επενδύουν άµεσα, µέσω 
ενός ταµείου, είτε µέσω µιας πλατφόρµας crowdfunding, εφόσον διατηρούν την 
επένδυσή τους για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, (εκτός από περίπτωση πτώχευσης) 
έως 10.000 ευρώ ετησίως.  

Οι νεοφυείς εταιρείες, προκειµένου να θεωρούνται κατάλληλες για ένταξη στην 
εφαρµογή Tax Shelter, θα πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον δύο συνιδρυτές µε 
ελάχιστο ποσό συµµετοχής 25.000 ευρώ και να έχουν λάβει ενίσχυση τουλάχιστον 
50.000 ευρώ από τρίτο επενδυτή. Επίπλέον, τουλάχιστον ένα από τα διευθυντικά 
στελέχη πρέπει να είναι µέτοχος της εταιρείας ενώ επιβάλλεται επικοινωνία µε τους 
επενδυτές υπό µορφή αναφοράς δραστηριοτήτων, δύο φορές το χρόνο. 

Η Greenyard Foods επιβεβαιώνει τις "προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις" µε τη 
Dole.   
 

H βελγική Greenyard Foods διεξάγει προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις για την αγορά 
της «Dole Foods Company», γνωστή για τις µπανάνες και τους ανανάδες της µε την 
επωνυµία Dole. ∆υσκολία στις διαπραγµατεύσεις αποτελεί το γεγονός ότι η αποτίµηση 
της Dole Foods είναι δύο φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε την Greenyard Foods κάτι  
που καθιστά αναγκαία την πραγµατοποίηση µιας σηµαντικής αύξησης κεφαλαίου. 

H βελγική Greenyard Foods άρχισε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στις αρχές 
της δεκαετίας του '80 µε τη καλλιέργεια και εµπορία µανιταριών. Μέσα στις επόµενες 
δεκαετίες, µέσα από µια σειρά συγχωνεύσεων και εξαγορών οι οποίες 
πραγµατοποιήθηκαν υπό την ηγεσία της οικογένειας Deprez, η Greenyard Foods 
κέρδισε µια θέση στην παγκόσµια αγορά φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
(παρασκευασµένων ή κατεψυγµένων) µε µερίδιο περίπου 4% της παγκόσµιας αγοράς 
και κύκλο εργασιών 4,25 δισ. ευρώ. Η εταιρεία απασχολεί 9.000 εργαζόµενους. 
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