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Oprichter Evergrande gevraagd mee te betalen
aan oplossen crisis
De Chinese autoriteiten hebben miljardair Xu Jiayin, de oprichter van de noodlijdende Chinese
vastgoedontwikkelaar Evergrande, gevraagd om ook zijn persoonlijke vermogen aan te boren voor het
oplossen van de enorme problemen bij het concern.
Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Evergrande gaat gebukt onder een hoge schuldenberg terwijl
de zakenman persoonlijk nog miljarden op de bank zou hebben staan.
Xu Jiayin, die ook wel bekend staat onder zijn Kantonese naam Hui Ka Yan, was een aantal jaar terug nog de rijkste
man van China. Zijn vermogen werd toen geschat op meer dan 40 miljard dollar. Inmiddels bezit de 63-jarige al lang
niet meer zoveel geld. Nu zou het nog gaan om minder dan 8 miljard dollar, nog geen 7 miljard euro.
Evergrande kampt met een schuldenlast van omgerekend ruim 260 miljard euro en verkeert al enige tijd op de rand
van een faillissement. Afgelopen week wist het bedrijf op het nippertje wanbetaling te voorkomen. Er wordt gevreesd
dat het omvallen van Evergrande een domino-e ect kan veroorzaken in de Chinese vastgoedwereld en daarbuiten.
Twee andere Chinese vastgoedontwikkelaars misten de afgelopen tijd al deadlines voor het a ossen van schulden. De
Chinese overheid en de centrale bank van het land hebben aangegeven ervoor te zullen zorgen dat eventuele
faillissementen geen bedreiging vormen voor het hele nanciële systeem.
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Chinese schuldeisers willen 12 miljard euro van
Evergrande
Chinese schuldeisers hebben het noodlijdende vastgoedconcern Evergrande
aangeklaagd voor miljarden aan achterstallige betalingen. 
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11 november 2021

Evergrande lijkt wanbetaling toch af te wenden
Vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group lijkt op het nippertje
wanbetaling te voorkomen. De onderneming die gebukt gaat onder een
schuldenlast van omgerekend... 
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Vastgoedreus Evergrande doet langverwachte
rentebetaling
Het Chinese vastgoedconcern Evergrande heeft vrijdag langverwachte
rentebetalingen gedaan, melden Chinese staatsmedia. 
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21 oktober 2021

Vastgoedreus Evergrande onderuit in Hongkong na
handelshervatting
Het in geldnood verkerende Chinese vastgoedconcern Evergrande ging
donderdag hard onderuit op de beurs in Hongkong na de hervatting van de
handel in het aandeel.... 
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Wankelend Evergrande mist weer rentebetalingen
China Evergrande Group heeft maandag weer rentebetalingen gemist op
obligaties. Dat zeggen obligatiehouders tegen persbureaus Reuters en
Bloomberg. 

