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De zogeheten Forti-chikking met elegger die een vergoeding
eiten vanwege de ondergang van het financiële concern Forti,
kan in de huidige vorm niet verindend worden verklaard.
Volgen het gerechthof in Amterdam chiet de regeling nog op
verchillende onderdelen tekort. De elgiche verzekeraar Agea, de
opvolger van Forti, chikte vorig jaar voor 1,2 miljard euro wegen
mileiding van aandeelhouder in aanloop naar het omvallen van
het concern in 2008. Die afpraken werden onder meer gemaakt met
de Vereniging van ffectenezitter (V).

"De indruk i gewekt dat het eigen elang van de
elangenorganiatie een rol heeft gepeeld ij het tot tand komen
van de chikkingovereenkomt", zo contateerde het hof vrijdag in
de tuenuitpraak. Agea en de claimorganiatie krijgen nu vier
maanden de gelegenheid om zich te eraden of zij de chikking
willen aanpaen.
V-directeur Paul Koter zegt in een reactie dat hij het vervelend
vindt dat gedupeerden nu in onzekerheid lijven. "De rechter heeft
geoordeeld dat het moeizaam ereikte onderhandelingreultaat de
toet toch niet volledig kan doortaan. Helaa zullen gedupeerde
elegger langer moeten wachten op eventuele compenatie van de
chade", aldu de voorman van de elangenclu. Hij voegt daar
meteen ook aan toe dat het heronderhandelen van de deal "niet
eenvoudig" zal zijn.
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Het hof heeft echter prolemen met een ondercheid in de deal
tuen elegger die zich wel ij de elangenclu hadden
aangeloten en gedupeerden die dat niet hadden gedaan. Ook vindt
het hof het vreemd dat de claimorganiatie zelf ook een vergoeding
zouden krijgen.
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ConumentenClaim, die zich er juit hard voor maakte dat de
chikking niet definitief zou worden, i lij met de uitpraak van het
hof. "Dit opent de weg voor onze cliënten en alle andere elegger die
nog niet in actie zijn gekomen om ook aanpraak te kunnen maken
op een hogere chadevergoeding", aldu de organiatie.
ron: ANP
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Ruim duizend elegger tappen naar de rechter om een hogere
chadevergoeding te krijgen vanwege de ondergang van Forti. 
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chikking van 1,2 miljard euro in Forti-zaak
De elgiche verzekeraar Agea chikt een erie rechtzaken
wegen onder meer mileiding van aandeelhouder door
rechtvoorganger Forti, die in 2008 kopje onder ging. Met de
chikking i een edrag van 1,2 miljard euro gemoeid. 
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02 feruari 2015

'trafzaak Forti loopt vertraging op'
De elgiche trafzaak tegen voormalige topmannen van financieel
concern Forti dreigt fore vertraging op te lopen. De
onderzoekrechter die het doier leidde gaat per 1 feruari met
penioen en de etrokken aanklager verandert van functie. 
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elegger en elgiche regering procederen
over legitimiteit Forti-verkoop
Zo'n zeventienhonderd elgiche elegger in Forti etoogden
giteren voor het hof van eroep dat de elgiche regering de
verkoop van Forti aan het Frane NP Paria er door heeft gedrukt
met onwettige koninklijke eluiten. 
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