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Het belang van de juridische overwinning die de minderheidsaan-

deelhouders rond Kris Vansanten vorige week haalden in hun strijd

tegen de grondstoffenreus Trafigura, kan niet overschat worden.

Vansanten zette zijn tanden in het dossier nadat Trafigura via een ge-

wiekste strategie Nyrstar finaal in het nauw had gedreven en voor

een appel en een ei ingelijfd had. Dit met de hulp van een door het

internationale advocatenkantoor Freshfields opgesteld laakbaar

schema.

Volgens Vansanten verdween zo 1,2 tot 1,8 miljard waarde van de

Belgische zinkmultinational naar de in Zwitserland gevestigde

grondstoffenreus. Het duurde zorgwekkend lang vooraleer de alar-

merende signalen van de kleine aandeelhouders werden opgepikt.

Maar daar kwam vorige week verandering in. De voorzitter van de

ondernemingsrechtbank van Antwerpen stelde drie experts aan die

de handelwijze en de contracten die Trafigura afsloot met Nyrstar in

kaart moeten brengen en bepalen welke schade Nyrstar daarbij leed.

Ze moeten ook nagaan of Trafigura wel ‘at arm’s length’ handelde en

of er wel sprake was van normale commerciële voorwaarden. De des-

kundigen moeten ook nagaan of Trafigura zelf de hand had in de li-

quiditeitscrisis bij Nyrstar.

De lectuur van de beschikking toont alvast dat de ondernemings-

rechtbank het dossier heel goed doorgrond heeft. Of het nu gaat om

de zogenaamde onafhankelijkheid van de voorzitter van Nyrstar
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Fernandez, de manier waarop de mijnen werden vervreemd of de fei-

telijke controle die Trafigura over Nyrstar had, de beschikking laat er

geen twijfel over bestaan dat het dossier bol staat van de onregelma-

tigheden.

Als FNG al het onderzoeken waard was, dan
is het leeghalen van Nyrstar dat zeker

De echte vraag is hoe dit allemaal mogelijk was, vermits het om een

bedrijf ging dat lange tijd deel uitmaakte van de sterindex Bel20 van

de Brusselse beurs en onderworpen was aan het beurstoezicht van de

FSMA, een commissaris-revisor (Deloitte) had en een raad van be-

stuur die de regels inzake corporate governance moest toepassen.

Het is duidelijk dat de controlemechanismen niet hebben gewerkt en

dat de controleurs veel te laat de alarmerende signalen ernstig heb-

ben genomen. Nog fundamenteler is de vraag of de juridische advi-

seurs, die mee het leeghalen van Nyrstar mogelijk hebben gemaakt,

in de feiten niet medeplichtig zijn.

Is het normaal dat een hele batterij advocaten van Freshfields een

schema uitwerkte, waarbij die jurisdictie en die financiële structuur

werden gekozen zodat Trafigura als een onderzeeër te werk kon gaan

zonder dat de minderheidsaandeelhouders lucht konden krijgen van

wat hen te wachten stond? Cynisch is dat vervolgens andere zaken-

advocaten werden ingeschakeld om voor te houden dat de aandeel-

houders in alle transparantie werden ingelicht.

Het is uitkijken of de feiten die de deskundigen vinden, stof zijn voor

een strafrechtelijk dossier. Bij modegroep FNG wordt zo’n strafon-

derzoek wel met bekwame spoed gevoerd na eerdere alarmsignalen

van de beurswaakhond. Nyrstar, waar sprake lijkt van gedurfde zelf-

verrijking, lijkt minstens een grondig onderzoek waard.

In ‘De Grote Markt’ duikt de economieredactie dagelijks in een

opmerkelijke beweging in de economische wereld.Lees De Standaard voor maar € 1! Meer info
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