
NAEFF AANGEKLAAGD WEGENS OVERTREDINGEN VAN FONDSENREGLEMENT 
 
Een groep minderheidsaandeelhouders van Naeff heeft bij Euronext een klacht ingediend 
wegens diverse overtredingen van het Fondsenreglement. De beurgenoteerde 
kunststoffenfabrikant uit Lochem ligt al langer onder vuur van ontevreden 
kapitaalverschaffers vanwege vermeende onvolkomenheden in de jaarrekening en 
mogelijke belangenverstrengeling. Daarover loopt momenteel al een 
jaarrekeningprocedure bij de Ondernemingskamer. 
 
De nieuwe bezwaren richten zich onder meer op het verschaffen van koersgevoelige 
informatie aan een beperkte groep beleggers, die ongewild zou kunnen leiden tot handel 
met voorkennis. De bezittingen van Naeff bestaan voor een belangrijk deel uit een post 
beursgenoteerde Duitse effecten. Ondanks diverse verzoeken van aandeelhouders om in 
het jaarrapport de specifieke fondsen en de omvang van het belang te noemen, is de 
onderneming daartoe niet overgegaan. Wel heeft men deze informatie op de algemene 
vergadering van aandeelhouders d.d. 12 juni 2003 aan een kleine groep aanwezigen 
medegedeeld. Dit levert volgens de klagers een overtreding van art. 28h. van het 
fondsenregelement op waarin wordt bepaald dat koersgevoelige informatie terstond 
gepubliceerd dient te worden. 
 
'Gelet op de gunstige gang van zaken op de beurzen in 2003 mag bij Naeff een 
aanmerkelijke positieve bijdrage aan de winst per aandeel worden verwacht uit het 
effectenbezit. Aandeelhouders die op de vergadering aanwezig waren, kunnen dit voordeel 
echter precies uitrekenen en beschikken daarmee ongewild over een belangrijke 
kennisvoorsprong' aldus Faas. Ter illustratie geeft hij aan dat uit het effectenbezit op dit 
moment een winstbijdrage van bijna 15 euro per aandeel Naeff resteert en dat is meer dan 
het hele bedrijfsresultaat van Naeff over 2002. 'Eigenlijk is een aandeel Naeff dus een call-
optie op een Duitse aandelenindex geworden waarvan slechts enkelen de samenstelling 
kennen'. 
 
Met het indienen van de klacht hopen zij te bereiken dat Euronext de onderneming 
verplicht deze informatie middels een persbericht aan het publiek bekend te maken. 
Hierdoor is de overtreding van het fondsenreglement opgeheven en zijn de klagers verlost 
van een knellende voorkennis-situatie.           
 


