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Naeff N.V. 

 

 

Achtergrond 

Naeff N.V. is gevestigd in Lochem. De activiteiten van de onderneming strekken zich voornamelijk uit 

tot verwerking van thermoplastische kunststoffen tot technisch hoogwaardige produkten, alsmede de 

handel in halffabrikaten. 

   

Case-beschrijving 

Naeff N.V. is voor 97% in handen van de Duitse familie Kern. De voltallige raad van commissarissen 

bestaat uit familieleden en vader Kern is ook nog eens directeur ad interim (nu al anderhalf jaar). 

Eigenlijk is Naeff N.V. een familiebedrijf met een toevallige beursnotering. Minderheidsaandeelhouders 

voelen zich mogelijk benadeeld omdat de onderneming haar overtollige liquiditeiten weigert uit te 

keren, deze gedeeltelijk erg ongelukkig heeft belegd en er ook door Naeff transacties worden verricht 

met andere bedrijven van de familie Kern, zonder dat daarover adequaat wordt bericht.  

 

Onze rol 

Wij inventariseerden voor de aandeelhouders de mogelijkheden van juridische procedures. Uiteindelijk 

werd een jaarrekeningprocedure aanhangig gemaakt bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof 

te Amsterdam. Niet lang nadat de dagvaarding in het Duits was vertaald, werden wij uitgenodigd voor 

een gesprek. Dit heeft geleid tot een schikking die onder meer bestond uit een persbericht met 

additionele informatie over onvolkomenheden in de jaarrekening en de toezegging van de familie Kern 

dat zij facilierend zouden optreden indien aandeelhouders wilden uitstappen. 

  

Actuele situatie 

De onderneming heeft toegezegd dat de jaarrekening 2003 zal worden opgesteld met inachtneming 

van de bepalingen in BW Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Wij wachten het 

jaarraport derhalve af. 

 

Op 25 november 2003 maakte de onderneming bekend dat zij de notering aan Euronext wenst te 

beëindigen. Inmiddels heeft de familie Kern 98,2% van de aandelen in handen en zal Naeff zelf de 

resterende aandelen inkopen. Uitgaande van een faire prijs voor het restant is daarmee het boek voor 

ons gesloten. 

 

Zoals verwacht mocht worden, deed de familie Kern aan de resterende aandeelhouders een reëel 

aanbod. Zij werden in staat gesteld hun aandelen aan te bieden voor 625 euro per stuk. Wij 

beschouwen dit als een faire prijs en hebben de minderheidsaandeelhouders dan ook aangeraden op 

dit aanbod in te gaan. De laatste dag dat het aandeel Naeff verhandeld kan worden is 12 januari 

2004. Mochten niet alle aandelen worden aangeboden dan zal een uitkoopprocedure worden gestart. 
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