BANK-VERZEKERAAR

Fortis-beleggers krijgen €1,2 mrd vergoed

‘Grootste Europese schikking ooit’ in zaak over misleiding van aandeelhouders

Van onze redacteur
Amsterdam
Beleggersvereniging VEB heeft een
miljardenschikking getroffen voor
gedupeerde Fortis-beleggers. Er is
nu €1,2 mrd beschikbaar voor beleggers die in 2007 en 2008 schade
leden vanwege hun investering in
de bank-verzekeraar.
Dit heeft de vereniging maandag
bekendgemaakt. De meeste particuliere beleggers die lid zijn van de
VEB krijgen tussen de 10% en 15%
van de geleden schade uitgekeerd.
Ook beleggers die geen lid zijn van
de VEB kunnen compensatie verwachten. Volgens de VEB gaat het
om de grootste Europese schikking
ooit in een dergelijke zaak.
De €1,2 mrd wordt betaald door
Ageas, de rechtsopvolger van Fortis. ‘Mensen komen nu te weten
of ze aanspraak kunnen maken
op een vergoeding. Hoe hoog die
is, zal over twee maanden moeten
blijken. En over achttien maanden
moet er worden betaald.’ Daarover
zal de verzekeraar later meer zeggen.
Fortis had in de periode 20072008 bij een aantal verzekeraars

drie aansprakelijkheidsverzekeringen lopen. Deze verzekeraars zullen nu €290 mln uitkeren aan Ageas. Het bedrag zal worden gebruikt
om een deel van de claim te betalen, aldus Ageas in een verklaring.
De zaak draait om de grote verliezen die beleggers leden nadat Fortis ABN Amro had gekocht. In 2007
haalde de Belgische bank-verzekeraar kapitaal op bij de aandeelhouders voor deze aankoop. Maar het
concern raakte in zwaar weer door
de grote hoeveelheid problematische kredieten die bij ABN Amro
op de balans stonden.
Deze kredieten werden door de
kredietcrisis bijna waardeloos. Fortis heeft beleggers volgens de VEB
nooit deugdelijk geïnformeerd
over de producten.
covolle
blootstelling aan deze risiAls de schikking wordt uitgevoerd, komt er een einde aan de

Volgens de VEB heeft
Fortis beleggers niet
goed geïnformeerd
over slechte kredieten
van ABN Amro
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juridische procedure van de VEB
tegen Ageas, diens voormalige bestuurders en de banken. Tot dat
moment zijn deze procedures opgeschort. De schikking betekent
niet dat Ageas schuld bekent.
Ageas wil schikken met een
reeks partijen: Deminor, Stichting FortisEffect, Stichting Investor
Claims Against Fortis en de VEB.
De rechter moet nu naar de schikking kijken, en die dan algemeen
verbindend verklaren. Gezien het
brede gezelschap eisers worden
hier geen problemen bij verwacht.
Particulieren of institutionele beleggers die het schikkingsvoorstel verwerpen, kunnen voor
zichzelf doorgaan, in de hoop een
hogere vergoeding te krijgen. De
keerzijde is dat het proces nog jaren kan duren en dat de afloop onzeker is.
Jerry Hoff, de advocaat die de
VEB heeft bijgestaan, zegt ‘euforie’ te voelen, hoewel hij niet was
betrokken bij de onderhandelingen over de schikking. ‘Een miljard
is toch een magische grens. Bij zeshonderd miljoen zou dat niet zo
zijn.’ Bij de VEB hadden zich ruim
40.000 claimanten aangesloten.

De aandeelhouders van
Fortis besloten in 2010
de naam te wijzigen in
Ageas. FOTO: HH

