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Geachte dames en heren,
De Vereniging VEB NCVB (“VEB”) vraagt graag uw aandacht voor het volgende.
De VEB behartigt in overeenstemming met haar statutaire doel de belangen van alle
beleggers, waaronder de beleggers die beleggen of belegd hebben in Koninklijke Ahold N.V.
(“Ahold”).
In dat kader bericht de VEB u als volgt.
1. Artikel in De Tijd van zaterdag 9 mei 2015
Op zaterdag 9 mei 2015 publiceert De Tijd het artikel “Delhaize en Ahold praten over fusie”,
zie de bijlage.
In het artikel staat dat Ahold en Delhaize fusiegesprekken (“Fusiebesprekingen”) hebben
aangeknoopt “op het hoogste niveau. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen”.
Tevens staat in het artikel: “noch Delhaize, noch Ahold wilde gisteren reageren op het nieuws
van de fusiegesprekken”.
De VEB begrijpt hieruit dat Ahold vóór 9 mei 2015 op de hoogte was dat De Tijd over de
Fusiebesprekingen zou publiceren.
2. Persbericht Ahold 11 mei 2015
Ahold publiceerde op maandag 11 mei 2015 het volgende persbericht over de inkoop van
eigen aandelen:
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“Zaandam, 11 mei 2015 - Ahold heeft in de periode van 4 mei 2015 tot en
met 8 mei 2015 232.500 van haar gewone aandelen teruggekocht. De
aandelen werden teruggekocht voor een gemiddelde prijs van EUR 16,9721
per aandeel voor een totaalbedrag van EUR 3,95 miljoen. De terugkoop
vond plaats in het kader van het programma voor de terugkoop van EUR
500 miljoen aan aandelen dat Ahold op 26 februari 2015 bekendmaakte.
Tot op heden zijn in het kader van dit programma in totaal 4.702.640
gewone aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van EUR 85,71
miljoen.”
In dit persbericht wordt geen melding gemaakt van de Fusiebesprekingen.
3. Persbericht dinsdag 12 mei 2015 (voorbeurs)
Ahold publiceerde op dinsdag 12 mei 2015 om 8.01 uur het volgende persbericht:
“Zaandam, the Netherlands - Ahold today confirms that it has entered into
preliminary discussions with Delhaize Group to explore the opportunity of
combining the two companies.
These discussions may or may not result in a future transaction. The
company will communicate material updates, if any, in accordance with
regulatory requirements.”
4. Ontwikkeling beurskoers Ahold
Op maandag 11 mei 2015 steeg de koers van Ahold met 5,48 procent ten opzichte van de
slotkoers van vrijdag 8 mei 2015. De omzet was maandag 11 mei 2015 11.738.990 stuks.
Deze omzet was fors hoger dan de gemiddelde omzet.
Het persbericht van Ahold over de Fusiebesprekingen werd op dinsdag 12 mei 2015
voorbeurs gepubliceerd. De koers van Ahold steeg op dinsdag met 1,38 procent ten opzichte
van de slotkoers van maandag 11 mei 2015. De omzet was dinsdag 12 mei 9.026.205 stuks.
5. De Fusiebesprekingen dienen te worden gekwalificeerd als koersgevoelige
informatie
Uitgevende instellingen zijn verplicht om koersgevoelige informatie over de eigen
onderneming onverwijld algemeen verkrijgbaar te stellen. Onder onverwijld wordt verstaan:
zo spoedig mogelijk. De openbaarmaking moet via een persbericht plaatsvinden.1
Het is de verantwoordelijkheid van de uitgevende instelling om koersgevoelige informatie
volledig en onbewerkt zo algemeen verkrijgbaar te stellen dat – kort gezegd – een correcte en
tijdige inschatting van het publiek mogelijk is.
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Zie AFM-brochure “koersgevoelige informatie”; p. 7
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De Memorie van Toelichting op de Wet marktmisbruik noemt enkele voorbeelden van
koersgevoelige informatie. Er is onder meer sprake van koersgevoelige informatie als een
overname gaat plaatsvinden.2
De VEB heeft op grond van het voorgaande geen reden om aan te nemen dat de
Fusiebesprekingen niet als koersgevoelige informatie dienen te worden gekwalificeerd.
Uitstel van openbaring van koersgevoelige informatie is in bepaalde gevallen toegestaan,
onder voorwaarde dat de uitgevende instelling de vertrouwelijkheid van de informatie zal
waarborgen.
Met het verschijnen van het artikel van De Tijd over de Fusiebesprekingen op 9 mei 2015 was
in ieder geval duidelijk dat geen sprake was van het waarborgen van de vertrouwelijkheid van
de koersgevoelige informatie. 3
6. Aandeelhouders zijn mogelijk niet adequaat geïnformeerd
De Ahold aandeelhouders die op 11 mei 2015, althans voor 12 mei 2015 hun aandelen hebben
verkocht, hebben mogelijk schade geleden omdat zij niet adequaat door Ahold zijn
geïnformeerd over de Fusiebesprekingen.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze aandeelhouders mogelijk geen kennis hebben
genomen van het bericht in De Tijd, althans dat zij het bericht voor onjuist hebben
aangenomen. Wat daar ook van zij: uiteindelijk rust op de uitgevende instelling de plicht haar
beleggers per persbericht te informeren over koersgevoelige informatie. Een onbevestigd
bericht in een (Belgische) krant kan nooit in plaats daarvan treden.
Graag stelt de VEB Ahold in de gelegenheid om te antwoorden op onderstaande vragen zodat
duidelijkheid wordt verkregen of Ahold haar aandeelhouders adequaat heeft geïnformeerd
over de Fusiebesprekingen.
7. Vragen
i.

Wanneer (voor 9 mei 2015) liet De Tijd aan Ahold weten dat zij op de hoogte was van
de Fusiebesprekingen? Welke vragen stelde De Tijd aan Ahold over de
Fusiebesprekingen?

ii.

Waarom heeft Ahold niet op maandag 11 mei 2015 (voorbeurs) – of zo nodig nog
eerder – een persbericht uitgebracht over de Fusiebesprekingen? In dat kader is
relevant dat Ahold op 11 mei 2015 wel een ander persbericht (over de inkoop van
eigen aandelen) uitgaf.
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Zie ook AFM-brochure “koersgevoelige informatie”; p. 8. Op pagina 9 van deze brochure noemt de AFM nog
enkele voorbeelden waaronder het aangaan/verbreken van belangrijke samenwerkingsverbanden.

3

Volledigheidshalve verwijst de VEB hierbij naar het feitencomplex in de SdB-zaak (Hof Amsterdam 11
november 2014 ECLI:NL:GHARL:2014:8609) dat een gelijkenis vertoont met bovenstaande gang van zaken.
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iii.

Wat waren de overwegingen om toch op dinsdag 12 mei 2015 (voorbeurs) een
persbericht uit te brengen?

iv.

Is het persbericht van dinsdag 12 mei 2015 gepubliceerd na overleg met de AFM?

v.

Heeft de AFM contact gezocht met Ahold of heeft Ahold op eigen initiatief contact
gezocht met de AFM? In beide gevallen, wat was de reden om contact op te nemen?

vi.

Kwalificeert Ahold de Fusiebesprekingen als koersgevoelige informatie? Zo nee,
waarom niet?

vii.

Is Ahold duidelijk op welke wijze informatie over de Fusiebesprekingen voor 9 mei
2015 is gelekt? Treft Ahold maatregelen om een dergelijke lek in de toekomst te
voorkomen?

De VEB ontvangt graag voor 5 juni 2015 uw antwoord.
Met vriendelijke groet,
Vereniging VEB NCVB

Ir. H.F.B Keyner
Adjunct-Directeur

mr.drs. G.F.E. Koster
Advocaat

Bijlage:
 Artikel De Tijd zaterdag 9 mei 2015
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