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Geachte dames en heren, 

De Vereniging VEB NCVB ("VEB") vraagt graag uw aandacht voor het volgende. 

De VEB is een vereniging in de zin van artikel 3:305a BW. Op grand van artikel 3:305a BW 
kan de VEB zelfstandig rechtsvorderingen instellen die strekken tot bescherming van 
gelijksoortige belangen van andere personen voor zover zij deze belangen krachtens haar 
statuten behartigt. 

De VEB behartigt m overeenstemming met haar statutaire doe) de belangen van aile 
beleggers, waaronder de beleggers die aandelen hielden in Koninklijke Ahold N.V. 
("Ahold"). In het bijzonder komt de VEB op voor Ahold-aandeelhouders die in de periode 
van 1 mei 2015 tot en met maandag 11 mei 2015 hun Ahold-aandelen hebben verkocht. 

1. Brief van 20 mei 2015 met vragen over melden koersgevoelige informatie 

De VEB verwijst naar haar brief met vragen van 20 mei 2015 ( bijlage) en uw antwoord 
daarop van 4 juni 2015. 

In uw brief van 4 juni 2015 gaat u niet in op de vraag van de VEB waarom Ahold pas op 
dinsdag 12 mei 2015 (voorbeurs) een persbericht uitgaf over de fusiebesprekingen met 
Delhaize ("Fusiebesprekingen"), terwijl berichtgeving daarover al op zaterdag 9 mei 2015 in 
De Tijd en andere financiele media verscheen. 

De berichtgeving over de Fusiebesprekingen heeft tot een hoog volume en stijgende koers van 
het Ahold-aandee1 1 geleid op maandag 11 mei 2015. Een groat aantal aandeelhouders zal de 
berichtgeving niet op waarde hebben kunnen schatten omdat een bevestiging van Ahold op 
maandag 11 mei 2015 uitbleef. 

1 Slotkoers vrijdag 8 mei 2015: EUR 17,23; openingskoers maandag II mei 2015: EUR 18,27; slotkoers 
maandag II mei 2015: EUR 18,18. 
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Na publicatie van het persbericht door Ahold op dinsdag 12 mei 2015 (voorbeurs) steeg de 
koers van het Ahold-aandeel verder. Het aandeel open de op EUR 18, 78. 

Bij gebrek aan een antwoord van Ahold kan de VEB (helaas) niets anders concluderen dat 
Ahold haar aandeelhouders niet adequaat heeft gei"nformeerd over de Fusiebesprekingen. 

2. Gang van zaken bij een overnameproces 

Een uitgevende instelling als Ahold dient koersgevoelige informatie onverwijld algemeen 
verkrijgbaar te stellen. Op grand van art. 5:25i lid 3 Wft kan een uitgevende instelling dit 
uitstellen als zij aan een aantal voorwaarden voldoet, waaronder het waarborgen van de 
vertrouwelijkheid van de koersgevoelige informatie. 

De VEB heeft er begrip voor dat de Fusiebesprekingen in aile rust dienen plaats te vinden. In 
dat kader kan het geboden zijn dat Ahold informatie over de Fusiebesprekingen niet 
onverwijld openbaar heeft gemaakt met een beroep op voomoemde uitstelregeling. Echter, op 
het moment dat de vertrouwelijkheid niet Ianger gewaarborgd is - zoals bleek uit de 
berichtgeving op zaterdag 9 mei in De Tijd - is onverwijlde openbaarmaking de enige 
oplossing. 

De VEB wenst te benadrukken dat zij de Fusiebesprekingen op generlei wijze wil frustreren. 
Echter, de VEB kan niet accepteren dat aandeelhouders niet conform de wet worden 
gei"nformeerd. 

3. Aansprakelijkstelling 

De VEB stelt zich op het standpunt dat Ahold uiterlijk op maandag 11 mei 2015 (voorbeurs) 
een persbericht had moeten uitgeven. Dit was het laatste moment waarop Ahold haar 
aandeelhouders adequaat en tijdig had kunnen infomeren na de berichtgeving in de media op 
zaterdag 9 mei 2015. Mogelijk had Ahold haar aandeelhouders nog eerder moeten informeren 
over de Fusiebesprekingen. De VEB behoudt zich in dit kader aile rechten voor. 

Ahold heeft (in ieder geval) onrechtmatig gehandeld jegens de Ahold-aandeelhouders die op 
maandag 11 mei 2015 hun aandelen hebben verkocht zonder relevante koersgevoelige 
infonnatie bevestigd door Ahold. Deze aandeelhouders waren niet op de hoogte van de 
Fusiebesprekingen, althans zij konden de berichtgeving niet op waarde schatten. 

De schade van deze verkopende Ahold-aandeelhouders dient te worden bepaald door de 
verkoopprijs op maandag II mei 2015 af te zetten tegen de openingskoers van het Ahold
aandeel op dinsdag I2 mei 20I5.2 In totaal betreft de schade geleden door de niet adequaat 
ge"informeerde Ahold-aandeelhouders meer dan EUR 5 miljoen. 

De VEB stelt Ahold hierbij aansprakelijk voor deze schade. 

2 Met het publiceren van het persbericht over de Fusiebesprekingen op dinsdag 12 mei 2015 (voorbeurs) was bij 
het openen van de beurs op die dag aile informatie over de Fusiebesprekingen bekend en in de beurskoers van 
het Ahold-aandeel verwerkt. 
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Graag treedt de VEB met u in overleg over een minnelijke regeling, waarbij de VEB tevens 
antwoord wenst op de vragen uit de briefvan 20 mei 2015. Een en ander bij gebreke waarvan 
de VEB zich vrij acht Ahold in rechte te betrekken. Voor de goede orde zij hierbij vermeld 
dat de VEB deze uitnodiging doet in het kader van art. 3:305a lid 2 BW. 

De VEB ontvangt graag voor 22 juni 2015 uw antwoord. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging VEB NCVB 

Ir. H.F.B Keyner 
Adjunct-Directeur 

Biilage: 

• Kopie brief20 mei 2015 

•s Actie Service Kennis Actie Service Kennis Actie Service Ker 

3 




