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De nv Co.Br.Ha. , moedermaatschappij van Brouwerij Haacht, oordeelt dat het gepast is haar aandeelhouders 

te informeren dat noch zij, noch haar controlerende aandeelhouders de intentie hebben om over te gaan tot 

openbare biedingen op alle aandelen Co.Br.Ha., die zij nog niet in hun bezit hebben, zolang de essentie van de 

reglementering op het Alternext-segment van de beurs blijft wat het actueel is. 

 

Genoteerd op de Brusselse beurs sinds 1903 als "Brasserie et Laiterie de Haecht", sinds 1920 als "Brasserie de 

Haecht" en vanaf 1975 onder haar huidige benaming "Brouwerij Handelsmaatschappij - Co.Br.Ha."  , heeft zij 

zonder onderbreking aan haar aandeelhouders een dividend uitbetaald. 

 

Met dit persbericht wenst zij haar aandeelhouders tevens te informeren dat na een eerste semester, dat voor 

haar dochter Brouwerij Haacht eindigde zonder winst , het tweede semester tot nu toe zich kenmerkt door een 

gunstig zomereinde en toegenomen verkoopvolumes in de horeca, wat resulteerde in een licht gestegen 

marktaandeel. Dit beïnvloedt gunstig haar bedrijfsresultaten. Toch blijft de concurrentie tussen de drie 

nationale pilsbrouwers keihard en zet zij meer dan ooit een druk op de Horecamarges. Daartegenover zijn er de 

brouwers van de speciale bieren, die starten met een veel gunstigere uitgangspositie door hun hoge prijzen en 

aantrekkelijke marge; en bijkomend dragen ze minder (of niet) iets van de lasten of investeringen in de vaak 

risicovolle horecapanden. 

 

De resultaten van Co.Br.Ha. (niet-geconsolideerd), die naar verwachting licht hoger zullen zijn in 2012, zullen 

toelaten om aan de algemene vergadering voor te stellen het dividend te behouden op het niveau van 2012, na 

een stijging van 14% tegenover 2011. Voor de groepsresultaten over 2012 is het te vroeg om een inschatting te 

maken. 

 


