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Pensioenfonds

Het speculeren kan beginnen over
wie BlackBerry zou willen overne
men. Waarnemers merken op dat
het bedrijf een aantal patenten op
zak heeft die interessant kunnen
zijn voor Apple of Google. Maar het
is de vraag of die bereid zijn daar
voor het hele bedrijf op te kopen.
Een andere piste is dat de Canadese
regering hulp biedt. Net zoals de
Finnen hoog oplopen met Nokia be
schouwen de Canadezen BlackBer
ry als een van hun kroonjuwelen.
De ceo van het nationale Canadese
pensioenfonds gaf vorige week nog
aan ‘een investering in BlackBerry
te overwegen mocht het bedrijf be
sluiten van de beurs te gaan’. Hij
krijgt nu zijn kans. (bloomberg, jfja)

ties te onderzoeken,’ klinkt het di
plomatisch. Op twitter klonk het al
snel minder diplomatisch dat
BlackBerry de handdoek in de ring
gooit, op zoek naar een reddende
engel. Een verkoop – en dus beurs
exit – is volgens analisten geen
slechte zet. Het vermijdt dat het be
drijf kwartaal na kwartaal tegen
vallende cijfers de wereld moet in
sturen.
Ook beleggers juichen een mogelij
ke overname toe. Gisteren kende de
geplaagde koers van BlackBerry
een opstoot van ruim 10 procent.

wereldwijde marktaandeel van
BlackBerry van bijna 20 procent tot
onder de 3 procent gezakt. De re
centste kwartaalcijfers tonen een
nettoverlies van 84 miljoen dollar,
erger dan verwacht. Op zijn top
punt was het bedrijf meer dan
70 miljard dollar waard, vandaag
slechts 5,4 miljard dollar.
En dus acht Heins de tijd rijp om
eens diep na te denken over waar
het heen moet met BlackBerry. ‘Ge
zien de veranderende concurrenti
ele omgeving, geloven we dat dit de
juiste tijd is om de strategische op

INTERVIEW
GERT PEERSMAN HOOGLERAAR UGENT
De Gentse economieprofessor Gert Peersman maakt van de vakantieperiode gebruik
om een maand bij de Europese Centrale Bank (ECB) te werken en te studeren.

Professoren en ECB
kunnen leren van elkaar

ECB verblijft.
‘Klopt. Ik was hier al wel vaker. Ik heb intus
sen ook al zeven papers (studies, red.) voor en
over de ECB geschreven.’

Welk onderwerp wordt het deze keer?
‘De bank geeft me daar volledige vrijheid
in. Ik ben hier niet in opdracht, wel op uitno
diging van de ECB. Ik wil vooral een eerdere
studie verder uitdiepen.’
‘Einde 2011 heb ik een studie gepubliceerd
over de mogelijke macroeconomische effec
ten van het onconventioneel monetair beleid
dat de ECB een tijdje geleden is beginnen
voeren.’
‘Als de ECB rechtstreeks staatsobligaties gaat
opkopen, luidde het besluit toen, zal dat snel
een sterk positief effect hebben op de econo
mie, zonder meteen de inflatie aan te wakke
ren.’
‘Intussen heeft de ECB aangekondigd dat ze
rechtstreeks overheidsobligaties wil opko
pen van landen die het moeilijk hebben om

nog zelf te lenen op de kapitaalmarkt. Die
aankondiging alleen al volstond om de rente
in landen als Italië en Spanje fors te doen da
len en de kredietverlening door de banken te
verbeteren. Nu ga ik daar op door.’

Hoezo?
‘Het is niet omdat de banksector positief rea
geert op het ECBbeleid, dat alle banken dat
doen. Mijn voorlopige conclusies zijn dat de
meeste banken in landen als Duitsland en
Finland nu duidelijk meer krediet verlenen
dan zonder het ECBbeleid mogelijk was ge
weest. Maar in de meer zuidelijke landen van
de eurozone is het effect blijkbaar merkelijk
kleiner.’
‘Nu concentreer ik mij op het niveau van de
individuele banken. Ik probeer na te gaan
welk soort bank meer of minder gestimu
leerd wordt door het ECBbeleid. Speelt de
omvang van de bank een rol? Of de solvabili
teit? De liquiditeit misschien? Of zijn er nog
andere elementen?’ (lc)

Waarom hebt u Gent ingeruild voor Frank
furt?
‘Ik ben hier in het kader van een leerstoel

van de ECB. In maart en april was ik al zeven
weken bij de ECB. Nu komen daar nog eens
vier weken bij. Alles samen zal ik een drietal
maanden met en bij de ECB werken.’

En wat doet u daar zoal? Lesgeven?
‘Neen. Ik zal hier weliswaar een seminarie
geven over mijn bevindingen rond het mone
tair beleid van de bank, maar daar houdt het
lesgeven op.’
‘Ik ben hier vooral om veel te praten met de
specialisten van de studiedienst. Ik wil goed
begrijpen waar zij mee bezig zijn en wat hun
ervaringen zijn met het monetair beleid van
de ECB.
‘Tegelijk zijn zij geïnteresseerd in mijn aca
demisch werk. Mijn specialisme is het mone
tair beleid en de ECBmensen hebben daar
belangstelling voor.’

Het is niet de eerste keer dat u aan de
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BRUSSEL | Bij de Canadese
smartphonebouwer BlackBerry
gaat een speciale commissie ‘alle
strategische alternatieven’ voor de
toekomst van het bedrijf onderzoe
ken, waaronder een verkoop. Dat
kondigde ceo Thorsten Heins giste
ren aan in een persbericht.
De mededeling komt niet geheel
onverwacht. BlackBerry, een pio
nier op de markt van smartphones,
zit al langer in slechte papieren. Het
bedrijf, dat tot voor kort Research
in Motion heette, viel enkele jaren
geleden dan ook ten prooi aan de ij
zeren logica van de remmende
voorsprong.
Met name Apple stak in 2007, met
de lancering van de iPhone, Black
Berry voorbij qua technologische
spitsvondigheid en gebruiksvrien
delijkheid. Al snel voelde de Black
Berry, met toetsenbord maar zon
der flitsende apps, aan als ouder
wets. Net zoals Motorola en Nokia,
hoort BlackBerry thuis in het rijtje
merken die hip waren in de vroege
dagen van de mobiele telefonie
maar vandaag vertrappeld worden
in de tweestrijd tussen titanen Ap
ple en Samsung.
Niet dat Blackberry zich meteen
neerlegde bij dat duopolie. Het be
drijf probeerde de voorbije jaren
het tij nog te keren met de lancering
nieuwe modellen zoals de Black
Berry 10 en met besparingen die
duizende jobs gekost hebben.
Tevergeefs. Sinds maart 2010 is het

Te koop: zwalpend BlackBerry

Na jaren klappen geïncasseerd
te hebben op de smartphone
markt, zet BlackBerry zichzelf
in de etalage.

SMARTPHONEPIONIER GOOIT HANDDOEK IN DE RING

Kris Peeters (links) en Yves Leterme raadplegen hun mobiele telefoon.
BlackBerry hoort thuis in het rijtje van merken die ooit hip waren. © belga
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Apple profiteert
van geruchten
‘lowcost’model
CUPERTINO | Het aandeel van

de Amerikaanse informaticareus
Apple klom gisteren met bijna
3 procent na geruchten over de
komst van een nieuwe iPhone
en de lancering van een goedko
pere versie van het toestel.
Volgens technologiewebsite All
ThingsD.com zou Apple op
10 september een evenement or
ganiseren om het ‘lowcost’mo
del voor te stellen.
De iPhone blijft een melkkoe
voor Apple, maar het toestel ver
liest terrein op de markt van de
smartphones.
Goedkopere toestellen die wer
ken op Android, het besturings
systeem van Google, winnen
marktaandeel. De goedkopere
Apple zou zich vooral richten op
de groeilanden. In de westerse
landen raakt de markt stilaan
verzadigd. (belga)

VOEDING

Negentigjarige
miljardair haalt
Dole van de beurs
WESTLAKE VILLAGE | David

Murdock, de voorzitter en ceo
van Dole, de grootste producent
van groenten en fruit in de we
reld, wil het bedrijf van de beurs
halen. Murdock, die 40 procent
van het bedrijf bezit, biedt voor
de overige aandelen 13,50 dollar
het stuk. De raad van bestuur
ging unaniem akkoord met het
voorstel. Het moet nu nog aan
de overige aandeelhouders wor
den voorgelegd.
Murdock, ondertussen negentig,
lanceerde begin juni al eens een
overnamebod van 12 dollar per
aandeel maar dat werd verwor
pen. Het nieuwe bod ligt 32 pro
cent hoger dan de beurskoers
van Dole toen Murdock zijn eer
ste bod bekendmaakte. Na het
nieuwe bod steeg de koers van
Dole gisteren prompt met 5 pro
cent tot 13,46 dollar. (jfja)

MUZIEK

Nieuw overnamebod
op Steinway

NEW YORK | Steinway Musical
Instruments, de instrumenten
bouwer die vooral bekend is voor
zijn iconische vleugelpiano’s,
heeft een nieuw overnamebod
gekregen van een bieder die
voorlopig anoniem wil blijven.
Met 38 dollar per aandeel over
treft het bod dat van investeer
der Kohlberg & Company. Die
bood vorige maand 35 dollar per
aandeel en waardeerde het be
drijf daarmee op 438 miljoen
dollar (330 miljoen euro). De
koers van het aandeel steeg bij
de opening op Wall Street 9 pro
cent en hield die winst vast.
Daarmee maken de beleggers
duidelijk dat zij een nog hoger
bod verwachten, allicht van
Kohlberg. Steinway is sinds 1996
beursgenoteerd onder de afkor
ting LVB, Ludwig van Beethoven.
De vleugels worden gebouwd in
New York en Hamburg. (bloomberg)

BlackBerry, 
evolutie afgelopen 8 jaar
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