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Ageas kondigt bijkomende steun aan voor de Fortisschikking
Ageas kondigt vandaag aan dat het een akkoord heeft bereikt met de Luxemburgse
onderneming Archand s.à.r.l. en geassocieerde personen (“Archand”) voor bijkomende
steun aan de Fortisschikking.
Op 11 mei 2015, startte Archand een juridische procedure voor de rechtbank in Amsterdam tegen Ageas
en een voormalig uitvoerend bestuurder van Fortis, waarbij een schadevergoeding werd geëist voor
misleidende communicatie over de financiële positie van Fortis1.
Ageas verwelkomt het akkoord met Archand voor steun aan de schikkingsovereenkomst die werd
afgesloten op 14 maart 2016.
Voor alle relevante informatie over de schikking verwijzen we naar de daartoe voorziene website
FORsettlement.com. Vragen over deze schikking kunnen worden gemaild naar: info@forsettlement.com.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als
bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag
maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië,
die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en
langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het
Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja,
Singapore en de Filippijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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Bert Broens
De schikking van Ageas voor zijn Fortis-verleden wordt nu ook aanvaard door de Nederlandse miljardair Dik Wessels.
Ageas kondigde in maart vorig jaar een schikking van 1,2 miljard euro aan met diverse belangenverenigingen van gedupeerde Fortis-beleggers. Het verzekeringsconcern wil daarmee een groot stuk
puin uit zijn Fortis-verleden opruimen.
De schikking werd initieel aanvaard door vier claimantenorganisaties: Deminor, VEB, Stichting
FortisEffect en Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF). Later schaarden de advocaten
Geert Lenssens en Laurent Arnauts zich namens hun cliënten ook achter de regeling in der minne.
Maar er was ook verzet. Zo raakte eerder deze maand bekend dat meer dan duizend beleggers in
Nederland naar de rechter stappen om een hogere schadevergoeding te krijgen. Ze worden bijgestaan door de organisatie ConsumentenClaim. Ook advocaat Mischaël Modrikamen tekent verzet
aan tegen de schikking.
Ageas maakt zich echter sterk dat het het overgrote deel van de misnoegde Fortis-beleggers al over
de streep heeft getrokken. Dinsdag kwam daar nog een grote naam bij. Ageas meldde in een summier persbericht dat het 'een akkoord heeft bereikt met de Luxemburgse onderneming Archand en
geassocieerde personen voor bijkomende steun aan de Fortis-schikking'.

Bouwmagnaat
Het persbericht van Ageas geeft geen nadere informatie over Archand of de personen erachter. Maar
De Tijd achterhaalde bijna een jaar geleden dat de Nederlandse bouwmagnaat Dik Wessels achter
de Luxemburgse onderneming zit.
Wessels is een van de rijkste Nederlanders. Hij vergaarde zijn fortuin met het bouwbedrijf VolkerWessels. Dat is een onderdeel van de familiale holding Reggeborgh, die vertakkingen heeft in
Luxemburg, bijvoorbeeld via de investeringsmaatschappij Archand.
Archand kocht in de eerste helft van 2008 een pakket Fortis-aandelen, deels gedwongen wegens het
aangaan van putopties in 2007. De belegging liep fout toen Fortis implodeerde en de aandelen sterk
in waarde verminderden. Archand eiste daarop voor de rechtbank van Amsterdam ruim 33 miljoen
euro van Ageas en van de gewezen topman Jean-Paul Votron.
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Gesprek
De investeerder voerde aan dat beide enkele misleidende mededelingen deden, waardoor een
onjuist beeld ontstond van de financiële gezondheid van Fortis. Archand viseerde Votron ook omdat
hij op 5 juni 2008 in de kantoren van ABN AMRO in Amsterdam een gesprek had met vertegenwoordigers van de Luxemburgse vennootschap.
In de rechtszaak viel eind 2015 al een eerste vonnis, leert een rechtbankdocument. Het ging om een
tussenvonnis dat de vorderingen van Ageas en Votron van tafel veegde. Zij eisten dat de rechtbank zich onbevoegd zou verklaren of dat de behandeling zou worden stilgelegd tot er een vonnis
zou zijn in andere rechtszaken.
Ageas heeft het voor zover bekend wel nog aan de stok met een andere miljardair: de Belg
Alexandre Van Damme en zijn holding Patrinvest. Van Damme beet in eerste aanleg in het zand,
maar ging in beroep tegen het vonnis.
Bron: De Tijd
Copyright De Tijd
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Wessels akkoord met schikking
Ageas/Fortis
Dik Wessels is alsnog akkoord gegaan met een schikking met Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, over een
miljoenenverlies op zijn belegging in aandelen Fortis. Ageas meldde dinsdag dat Wessels' vehikel Archand,
formeel gevestigd in Luxemburg, de schikking steunt.
De Nederlandse miljardair eiste €33 mln van Ageas omdat een pakket aandelen dat hij in 2007 gekocht had
een groot deel van zijn waarde verloor na de ontmanteling van Fortis in oktober 2008. Wessels haalde bij de
zaak tegen Ageas dezelfde argumenten aan als andere claimclubs, namelijk dat het toenmalige Fortis de
beleggers onjuist heeft ingelicht in het jaar voorafgaande aan de ontmanteling.
Vorig jaar bereikten onder meer de Vereniging van Effectenbezitters en FortisEffect van advocaat Adriaan
de Gier al een schikking met de rechtsopvolger van Fortis, die onder de naam Ageas vooral een Belgische
verzekeraar is. Ageas heeft €1,2 mrd uitgetrokken voor die schikking.
Wessels sluit zich nu bij deze regeling aan. Ageas meldt in het persbericht niet welk deel van de schade de
bouwtycoon vergoed krijgt in deze schikking.
Ageas en de claimclubs hebben aan het Amsterdamse hof gevraagd de regeling algemeen verbindend te
verklaren. Een andere claimclub, die tot nu toe niet betrokken was bij Fortis, heeft gezegd dat de regeling te
mager is.
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miljardair Dik Wessels steunt de Fortis-schikking van 1,2
miljard euro die is getroffen met het Belgische financiële
concern Ageas. Dat werd dinsdag gemeld door Ageas.
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serie rechtszaken wegens onder meer misleiding van
aandeelhouders door Fortis, dat in 2008 kopje onder ging.
Fortis zou wanbeleid hebben gevoerd en duizenden beleggers
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Archand is onderdeel van houdstermaatschappij Reggeborgh
van de Nederlandse miljardair Dik Wessels. Archand had in
mei 2015 bij de rechtbank in Amsterdam een juridische
procedure aangespannen tegen Ageas en ex-Fortis-bestuurder
Jean-Paul Votron in de zaak.
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