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Photo Hall zoekt overnemer via wet op continuïteit van 

ondernemingen.  
 

Wetteren, Vorst (België), 24 juli 2012 – De winkelketen voor multimediaproducten Photo Hall 

Multimedia SA, een dochteronderneming van Spector Photo Group NV, heeft zijn 

ondernemingsraad ingelicht dat het vandaag de procedure opstart bij de rechtbank van 

koophandel en gebruik wil maken van de wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO). De 

bedoeling is om via deze procedure een overnemer te vinden voor de activiteiten van de Retail 

Group in België en Luxemburg. 

 

Sinds geruime tijd ondervindt de Retail Group de gevolgen van de crisis gecombineerd met de 

achteruitgang van de markt van de consumentenelektronica, de druk op de prijzen en een 

verhoogde concurrentie. 

Sedert begin 2011 werden verschillende maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. 

Naast de sluiting van een aantal winkels in 2011 en 2012 werd het management veranderd. 

Tevens werd het aantal personeelsleden verlaagd, werden de voorraden sterk afgebouwd en 

verhoogde de moedermaatschappij, Spector Photo Group NV, het eigen vermogen van Photo 

Hall Multimedia SA (1). Het resultaat van deze maatregelen bleek onvoldoende om een akkoord 

op korte termijn met de kredietverstrekkers te vinden. De Raad van Bestuur van Photo Hall 

Multimedia NV heeft daarop beslist om een overnemer te zoeken voor zijn activiteiten onder de 

bescherming van de Wet op de continuïteit van ondernemingen - Art. 59 tot art. 70 – 

“Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag”. 

 

 

Door deze procedure wil Photo Hall er alles aan doen om de continuïteit te verzekeren, te 

zorgen voor behoud van werkgelegenheid, service aan de klanten te garanderen en de relatie 

met zijn commerciële partners te vrijwaren.  

Door deze beslissing van de Raad van Bestuur van Photo Hall Multimedia SA zal Spector Photo 

Group NV vanaf 1 juli 2012 de Retail Group opnemen als activa bestemd voor verkoop in de 

geconsolideerde cijfers.  

Op jaarbasis tekende de Retail Group voor EUR 141,33 miljoen bedrijfsopbrengsten in 2011, en 

een EBITDA van EUR – 1,23 miljoen. De netto financiële schuld van de Retail Group bedroeg 

eind 2011 EUR 29,59 miljoen. Voor de ganse groep bedroeg de netto financiële schuld eind 

2011 EUR 32,13 miljoen.  

Bij de uiteindelijke deconsolidatie zal er geen effect zijn op het geconsolideerd eigen vermogen 

van Spector Photo Group onder IFRS. Vermits er geen enkele financiële verplichting  is van 

Spector Photo Group NV tegenover de schuldeisers van zijn dochtervennootschap Photo Hall 

Multimedia SA, zal er dus verder geen financiële impact zijn op de groep. 
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Spector Photo Group 

Spector Photo Group is een gediversifieerde multimedia- en fotogroep, die met een 650-tal 

medewerkers actief is in 15 Europese landen. De aandelen van Spector Photo Group worden op 

Euronext Brussels verhandeld (ISIN BE0003663748, stock code SPEC).  

Spector Photo Group telt twee kernactiviteiten die elk in een aparte divisie zijn gestructureerd: 

De Retail Group omvat de detailhandel van consumentenelektronica en multimedia producten 

onder de merknamen Photo HallTM en Hifi InternationalTM. Eind maart 2012 telde de Retail 

Group 98 winkels, verspreid over België en het Groothertogdom Luxemburg. De groep 

exploiteert tevens 2 e-commerce verkooppunten. De bedrijfsopbrengsten van de Retail Group 

vertegenwoordigden 73,6% van de bedrijfsopbrengsten uit voortgezette activiteiten van de 

groep eind maart 2012. 

De Imaging Group verwerkt digitale en analoge foto-opnames tot fotoafdrukken, fotokalenders, 

fotoagenda’s, fotoboeken, foto op canvas, ‘fotogifts’… Imaging hanteert smartphotoTM als 

strategisch merk voor de mail-order service, evenals voor de samenwerking met de 

fotospeciaalzaken. De bedrijfsopbrengsten van de Imaging Group vertegenwoordigden 26,4% 

van de bedrijfsopbrengsten uit voortgezette activiteiten van de groep eind maart 2012. 
 

 
Voor aanvullende informatie: 

Stef De corte, CEO 

 

Spector Photo Group NV 

Kwatrechtsteenweg 160 

B- 9230 Wetteren 

Tel. +32.9.365.98.10 

E-mail: vdstockm@spector.be -   internet: www.spectorphotogroup.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Zie persbericht van 8 maart 2012 


