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Is Uber meer waard dan
Ford, GM en Fiat samen?
Weinig (mogelijke) beursgangen doen zoveel stof opwaaien als die van Uber. Volgens ceo Dara Khosrowshahi
trekt de technologiereus uit Silicon Valley volgend jaar
naar Wall Street. Dat is tien jaar na de doopvont, een decennium waarin Uber met een stormram in bijna 500
steden wereldwijd de traditionele taxisector heeft dooreengeschud. Chauffeurs, vakbonden en stadsbesturen
werden in het harnas gejaagd, bezieler en ceo Travis
Kalanick ging geen gevecht uit de weg. Tot hij vorig jaar
zelf aan de kant werd geschoven na een reeks schandalen die de dubieuze bedrijfscultuur bij Uber aan het licht
hadden gebracht.
Maar dat hobbelige parcours maakt Uber niet minder
begeerd door beleggers. Bij een beursgang zou het bedrijf maar liefst 120 miljard dollar waard zijn, schat zakenbank Morgan Stanley, die meedingt om de introductie te begeleiden. Ook Goldman Sachs, die andere bankenreus op Wall Street, waardeert Uber in die grootteorde, schrijft The Wall Street Journal.
Dat is opvallend, want bij de laatste (private) kapitaalronde, twee maanden geleden, werd Uber nog op 72 miljard dollar gewaardeerd. Khosrowshahi zei eerder al dat
hij voor de beursgang mikt op de tweede helft van 2019.
Mogelijk proberen de zakenbanken nu het momentum
op te kloppen om de beursgang naar begin volgend jaar
te verschuiven. Verschillende analisten gaan ervan uit
dat de beurzen in de loop van volgend jaar zullen afkoelen.

De steeds langere
files in en rond
onze steden
beschouwt Uber
als rugwind

Maar zelfs met die wetenschap in het achterhoofd
doet een waardering van 120 miljard dollar duizelen.
Uber zou zo meer waard zijn dan de autoreuzen Ford,
General Motors en Fiat Chrysler samen. En dat terwijl
het bedrijf nog steeds meer cash verbrandt dan binnenrijft. Op een omzet van 2,7 miljard dollar maakte het afgelopen kwartaal nog 891 miljoen verlies. Ook de volgende drie jaar moeten beleggers geen dollar winst verwachten, geeft Uber toe.
Overgewaardeerd? Misschien. Maar Uber mikt hoog.
De taxidienst is uitgegroeid tot een technologiegigant die
heel de mobiliteitsmarkt wil veroveren. Een (zelfrijdende) taxi vragen, een wagen huren, (elektrische) deelfietsen of scooters gebruiken, of een bus- of tramticket kopen: het wordt allemaal mogelijk met de Uber-app. ‘We
drijven weg van een mobiliteit gebouwd rond auto’s,
naar een mobiliteit op basis van individuele noden’, zegt
Pierre-Dimitri Gore-Coty, Ubers vicepresident voor Europa en Afrika. ‘Het comfort van wagens verliest snel waarde wanneer er gemakkelijkere manieren zijn om je te
verplaatsen.’
De steeds langere files in en rond onze steden beschouwt Uber als rugwind. Het potentieel van de mobiliteitsmarkt is enorm. Alleen huisvesting neemt nog een
grotere hap uit het gezinsbudget. Tegen 2030 zou de wereld jaarlijks 10.000 miljard dollar aan mobiliteit uitgeven. Dan is 120 miljard dollar peanuts, denkt Uber.
In ‘De Grote Markt’ duikt de economieredactie dagelijks in
een opmerkelijke beweging in de economische wereld.

Er staat alweer een energieleverancier
het water aan de lippen. Energy People,
dat negenduizend klanten heeft,
stopt ermee. ‘We kunnen de energielevering niet lang meer garanderen.’

Dure stroom
nekt prijsbreker
VAN ONZE REDACTEUR

PASCAL SERTYN
B R U S S E L I De sterke stijging
van de elektriciteitsprijs treft
niet alleen de consument, maar
ook energieleveranciers. De kleine Hasseltse leverancier Energy
People gooit de handdoek in de
ring. De 9.000 klanten wordt
aangeraden om zeer snel over te
stappen naar de Luikse energieleverancier Mega. Energy People
is al de derde kleine energieleverancier die het dit jaar voor bekeken houdt (zie hiernaast).
Het Limburgse energiebedrijf
trekt de stekker eruit omdat het
door de almaar stijgende energieprijzen op de groothandelsmarkt niet langer kan concurreren. Probleem is dat de energieinkoop om de klanten te bevoorraden duurder is geworden dan
wat het zijn klanten kan aanrekenen.

Nette manier
Volgens woordvoerder Remco
Rooswinkel probeert Energy
People door de deal met Mega op
een ‘nette’ manier een eind te maken aan de activiteiten. ‘Er is
voorlopig nog geen sprake van de
intrekking van onze leveranciersvergunning’, verzekert hij.
Maar nog langer elektriciteit
en gas blijven leveren is geen optie, voegt Rooswinkel er meteen
aan toe. ‘We gaan ervan uit dat
het dan op korte termijn ophoudt
voor ons omdat we niet langer de
energieleveringen aan onze klanten kunnen garanderen.’
Energy People lijkt er alles aan
te doen om niet de weg op te gaan
van Belpower. Deze energieleverancier, die opereerde vanuit de
Brusselse rand, werd door de
energieregulatoren verplicht om

zijn activiteiten te staken. Begin
juni trok zowel de Vlaamse als de
Waalse regionale energieregulator de leveranciersvergunning
van het bedrijf in. Belpower zat
toen al in grote financiële problemen.
Momenteel wordt het bedrijf
vereffend. Verscheidene honderden klanten van Belpower hebben nog heel wat geld tegoed,
maar de kans dat ze het nog recupereren, is klein. Dirk Van Evercooren van de Vreg, de Vlaamse
energieregulator, wijst erop dat
Energy People momenteel niet in

‘Overstappen naar
Mega is geen
verplichting voor
de klanten van
Energy People’
DIRK VAN EVERCOOREN

Vlaamse energieregulator Vreg

hetzelfde schuitje zit als Belpower toen.

Prijsbreker
Voor de 9.000 klanten van
Energy People lijkt er echter niet
veel anders op te zitten dan op
korte termijn een andere leverancier te zoeken. ‘Wij raden aan
om over te stappen naar Mega,
omdat hun werkwijze het best
aansluit bij de onze’, argumenteert Remco Rooswinkel.
Dirk Van Evercooren van de
Vreg beklemtoont echter dat
overstappen naar Mega geen verplichting is voor de klanten van
Energy People: ‘Het gaat om een
pure leverancierswissel.’ De
Vlaamse energieregulator is er al
jaren een groot pleitbezorger van
dat de consument de tarieven
van alle leveranciers vergelijkt
vooraleer een keuze te maken.
De federale ombudsman voor
Energie Eric Houtman stelt zich
wel vragen bij de manier waarop
Energy People zijn klanten aanport om klant te worden van Mega. Omdat volgens Houtman de
verbruiker vooral tussen de regels moet lezen dat zijn bestaand
elektriciteits- en/of gascontract
stopgezet wordt als hij of zij ingaat op het voorstel van Mega.
Het ziet er in ieder geval naar
uit dat heel wat klanten van
Energy People geconfronteerd
gaan worden met een hogere
elektriciteits- en gasprijs. Al
wordt hen verzekerd dat Mega
een voordelig prijsaanbod in petto heeft.
Energy People werd in 2014
opgericht. Het profileerde zich
toen als prijsbreker. Waarbij het
zich spiegelde zich aan de aanpak van het Limburgse telecombedrijf Mobile Vikings.

‘Het is heel, heel triest. Toen ik opgroeide, was
Sears Roebuck a big deal’
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Dat de 125 jaar oude warenhuisketen het faillissement heeft aangevraagd, komt volgens de
Amerikaanse president D O N A L D T RU M P ‘door jarenlang wanbeleid’, zei hij gisteren. ‘Maar ik
kan me voorstellen dat sommige van hun locaties goed zullen worden gebruikt.’

Energie

Duitsland houdt mee
het licht brandend
Duitsland zal meehelpen
om mogelijke stroomtekorten
deze winter in ons land te helpen vermijden. Minister van
Energie Marie Christine Marghem (MR) heeft in Berlijn
daarover een samenwerkingsakkoord getekend met haar
Duitse ambtsgenoot Peter Altmaier (CDU). Na de ontmoeting met Marghem zei Altmaier dat de lichten in België niet
mogen uitgaan door een
stroomtekort. Volgens Altmaier vinden er ook gesprekken
plaats met Nederland, Frankrijk, Luxemburg en de Europese Commissie om België indien nodig bij te springen.
Vandaag draait in ons land
maar één kerncentrale. De
rest ligt stil wegens onderhoud of defecten. (belga)

Bedrijven

Nyobe staat
te koop
Het textielbedrijf Nyobe
krijgt vier maanden de tijd
van de rechtbank van koophandel voor zijn gerechtelijke
reorganisatie (wco). Het bedrijf staat onder wco 3, wat
inhoudt dat niet de oude nv
gered wordt, maar dat er een
overdracht van activa (met de
jobs) plaatsvindt. Nyobe deed
de aanvraag voor het concordaat nadat het definitief veroordeeld was tot het betalen
van 103 miljoen euro voor fiscale inbreuken. Het gros van
dat bedrag bestaat uit nalatigheidsintresten.
Nyobe is het vroegere Beaulieu Nylon. Bij de procedure
van overdracht krijgen ook
derden de kans op de activa te
bieden. Nyobe heeft alle voorbereidingen voor het biedproces al getroffen. Het is uitkijken of naast Stefan Colle ook
anderen op de fabriek zullen
bieden. (pdd)

Technologie

Google zal geld
vragen aan Europese
smartphonemakers

Concurrentiestrijd weegt op rendabiliteit

Overnames en stopzettingen bij de vleet
B R U S S E L I Wie is uw energieleverancier? Sinds zowat
twee jaar zijn er al heel wat residentiële energieverbruikers
van leverancier veranderd zonder dat ze er zelf om hebben
gevraagd. De lijst van stopzettingen en overnames is lang
aan het worden.
De grote oorzaak van al deze veranderingen? Door de
aanhoudende en zware concurrentiestrijd op de residentiële
markt maken de energieleveranciers amper of geen winst.
Het komt erop aan financieel
sterk te staan en/of zo kostenefficiënt mogelijk te werken.

Een van de oplossingen is
een voldoende groot klantenbestand te hebben of in korte
tijd veel klanten bij te winnen
via groepsaankopen of overnames.
Het ziet ernaar uit dat de
kleine energieleveranciers die
zich de voorbije jaren profileerden als prijsbrekers, het
zeer moeilijk hebben om de
touwtjes nog aan elkaar te
knopen.
Voor 2018 staat de teller van
stopzettingen na Energy People
al op drie. Het Luxemburgse
Enovos trok zich in mei van
dit jaar terug als energieleve-

rancier in Wallonië. Belpower
verdween een maand later van
de Belgische energiemarkt. De
Luikse leverancier Mega zat
telkens op vinkenslag om de
energieklanten van die bedrijven binnen te halen.

Grote leverancier
Begin juni van dit jaar verdween met Eni Belgium zelfs
een van de grootste energieleveranciers van de Belgische
markt. Eni werd overgenomen
door Eneco. De overname werd
aangekondigd in april 2017,
maar pas medio dit jaar volledig gefinaliseerd.

Voorts werden er verscheidene leveranciers te koop gezet. Het Franse olieconcern Total legde medio 2016 de hand
op Lampiris en is sinds april
van dit jaar ook eigenaar van
het Franse Direct Energie, dat
in ons land onder de merknaam Poweo elektriciteit en
aardgas verkoopt.
Elegant, een andere kleinere
energieleverancier, is de voorbije jaren geruisloos ingepalmd
door het Nederlandse energiebedrijf Nuts Groep. De investeringsmaatschappij Waterland
is de grote aandeelhouder van
Nuts Groep. (pse)

Technologiebedrijf Google
gaat smartphonebouwers in
Europa geld vragen als ze
apps van Google willen installeren zonder dat ze ook de
zoek-app of Chrome-browser
op hun telefoons zetten.
Dat heeft het techbedrijf
aangekondigd om aan eisen
van de Europese Commissie te
voldoen. Die had Google in juli
een recordboete van ruim 4,3
miljard dollar opgelegd omdat
het bedrijf zijn marktpositie
met het mobiele besturingssysteem Android had misbruikt.
Google stond gebruikers
van Android niet toe een eigen versie van het besturingssysteem te maken als ze ook
telefoons met Android en
Googles-apps wilden maken.
Dat mag nu wel. (blg)

