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Hock Tan is een ambi7eus baasje

Toen Hock Tan, een industrieveteraan in semiconductors met zijn wortels in Penang, Maleisië, aantrad als voorzi#er
van de RvB en CEO van het Singaporese Avago in 2006, bedacht hij zich geen ogenblik en begon het bedrijf om te
vormen tot één van de grootste chipproducenten ter wereld. Via de aankoop van de voormalige semiconductor
divisie van Hewle#-Packard begon er een keten van aankopen in deze industrietak die voorlopig ophield met de
aankoop van Broadcom Corp in 2006 voor $37 miljard.

Maar Hock Tan wilde meer en bood $47 miljard voor NXP. Hier werd hij echter wat dwars gezeten door Elliot, een
ac7vis7sche aandeelhoudersgroep. Bovendien waren de an7-mededingingsautoriteiten in Brussel nog niet helemaal overtuigd of de overname van NXP een goed idee is. Misschien mede daarom toverde Hock Tan afgelopen
vrijdag het zoveelste konijn uit de hoge hoed: Broadcom brengt een bod uit van $100 miljard op Qualcomm.

Om meerdere redenen is dit een opmerkelijke deal. De koers van Qualcomm was in het licht van een dispuut met
haar grootste afnemer, Apple, wat gezakt en de $100 miljard vertegenwoordigt $70 per aandeel. De premie boven
de beurskoers van afgelopen donderdag ligt op 28%. In de tweede plaats is de overname opmerkelijk omdat zowel
Qualcomm als Broadcom hun grootste omzet maken als toeleveranciers aan verscheidene grote spelers in de
smartphone industrie. En belangrijker nog: Ze zijn hierin complementair en kunnen dus een one-stop-shop vormen
voor producenten van smartphones.

Het meest opmerkelijke is de omvang van
de overname. Als deze slaagt, dan zou het
de grootste overname binnen technologie
vormen ooit.

Wall Street geloo@ wel in de deal. De
koers van Qualcomm sprong vrijdag al
naar de $61,80 en zal hoogst waarschijnlijk maandag ergens in de $64 sluiten.
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