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05 november 2018

SHV schikt in Econcern-zaak
Familiebedrijf SHV Holdings heeft samen met de bestuurders en commissarissen van Econcern voor 11,5
miljoen euro een schikking getro en met de curatoren van Econcern.
Dat blijkt uit het vandaag verschenen nieuwste faillissementsverslag, zo meldt NRC. De onderlinge verdeling van het
bedrag is niet bekendgemaakt.
Econcern ging in 2009 failliet, nadat het duurzame-energiebedrijf voor de tweede keer in korte tijd in grote nanciële
problemen was gekomen. Na het faillissement bleek Econcern een schuld te hebben van 1 miljard euro.
Ten tijde van het faillissement bezat SHV 40 procent van de aandelen van Econcern. Het komt weinig voor dat een
grootaandeelhouder medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de schade in een faillissement, aldus de krant.
Volgens de curatoren is SHV wel aansprakelijk, "als werkgever althans opdrachtgever" van twee Econcerncommissarissen, die ook in de top van SHV zaten.
"Het schikkingsbedrag is voldaan door een betaling van de betrokken aansprakelijkheidsverzekeraar", zo staat in het
faillissementsverslag. De schikking betreft "alle lopende procedures en geschillen met bestuurders, commissarissen
en SHV Holdings". SHV en de bestuurders en commissarissen erkennen geen aansprakelijkheid. SHV wilde niet
reageren tegenover de krant.
PwC, dat controlerend accountant was van Econcern, schikte eind 2015 met de curatoren voor een bedrag van 25
miljoen euro. Het kantoor liet destijds weten dat met de schikking een "lange juridische procedure" is voorkomen.
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Goedkeuring Econcern-jaarrekening niet de oorzaak
van Mondriaans schade
De Rechtbank Midden-Nederland heeft de schadeclaim van Rabobank en
Delta Lloyd tegen PwC afgewezen. De controlerend accountants hebben
weliswaar onzorgvuldig gehandeld,... 
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Hoger beroep PwC ongegrond na schikking Econcern
Twee registeraccountants van PwC, die de jaarrekening van Econcern ten
onrechte goedkeurden, hebben nul op het rekest gekregen met hun hoger
beroep in één van de... 

NIEUWS

04 februari 2016

PwC betaalt 25 miljoen aan schuldeisers Econcern
PwC heeft eind vorig jaar 25 miljoen euro betaald aan de boedel van het failliet verklaarde duurzame-energiebedrijf
Econcern. 
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37 miljoen euro beslaglegging oud-bestuurder Econcern

Curatoren hebben voor ruim 37 miljoen euro beslag laten leggen bij Dirk Berkhout, een van de oud-bestuurders van het
failliete energiebedrijf Econcern. 

Aansprakelijkheid
Nieuws en achtergrond over de aansprakelijkheid van accountants en
claimzaken. 

