NIEUWS

25 februari 2016

Nederlandse ex-cfo VimpelCom gedaagd in
massaclaim VS
Amerikaanse beleggers hebben in de VS een massaclaim ingediend tegen voormalig cfo Henk van Dalen,
vier andere bestuurders en VimpelCom.
De beleggers in VimpelCom stellen dat ze grote schade hebben geleden door de koersdalingen als gevolg van de
corruptiezaak rond het VimpelCom. Vorige week werd bekend dat telecomconcern Vimpelcom, een Russisch bedrijf
waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas, een schikking van 795 miljoen heeft getro en
met de Nederlandse en Amerikaanse justitie vanwege omkoping en valsheid in geschrifte rond toetreding tot de
telecommarkt in Oezbekistan. De helft van dat bedrag gaat naar de Nederlandse autoriteiten.
Van Dalen was van juli 2010 tot november 2013 cfo van het bedrijf. In verband met de kwestie trad hij op 6 november
2015 al tijdelijk terug als commissaris bij Rabobank en ook andere commissariaten legde hij neer in verband met het
lopende onderzoek.
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04 september 2018

ING schikt voor honderden miljoenen met OM
ING heeft een schikking getro en met het Openbaar Ministerie (OM) wegens
betrokkenheid bij witwaspraktijken. De bank stemt in met een boete van 675
miljoen euro... 

NIEUWS

04 april 2018

EY vervolgd in VimpelCom-zaak
Het Openbaar Ministerie heeft een strafzaak aangespannen tegen EY in de
corruptiezaak rond telecombedrijf VimpelCom. Het OM verdenkt het kantoor
ervan ongebruikelijke... 

NIEUWS

12 december 2017

Fiod doet inval bij Amsterdam Trade Bank
De Fiod heeft begin vorige week een inval gedaan bij de Amsterdam Trade
Bank (ATB) in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

NIEUWS

22 maart 2017

OM verdenkt ING van corruptie inzake Vimpelcom
Het Openbaar Ministerie neemt ING onder de loep vanwege
smeergeldbetalingen door het telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse
regeringsfunctionaris. 

NIEUWS

20 februari 2016

OM onderzoekt rol dienstverleners bij Vimpelcom-smeergeld
Het Openbaar Ministerie onderzoekt de rol van notarissen, accountants, banken en trustkantoren die telecomconcern
VimpelCom mogelijk hebben geholpen met het betalen... 

