NIEUWS

19 december 2019

Lakeman eist informatie van ABN Amro
Financieel activist Pieter Lakeman probeert donderdag via een kort geding bij de rechtbank in
Amsterdam informatie los te krijgen van ABN Amro in het langslepende renteswapdossier.
Volgens Lakeman weigert de bank tot op heden over de brug te komen met informatie over deze complexe nanciële
contracten. De gegevens zijn volgens hem nodig om de hoogte van de schadevergoeding te kunnen onderbouwen.
Lakeman treedt op namens tien mkb-bedrijven. Volgens de activist houdt ABN Amro doelbewust informatie achter om
de "benadeling van de bedrijven te verhullen". De bank zou klanten bij de verkoop van renteswaps onvoldoende
hebben ingelicht over de risico's van die complexe producten, waardoor de bedrijven grote nanciële schade leden.
Lakemans organisatie Swapschade dreigt naar eigen zeggen door de opstelling van ABN Amro in bewijsnood te komen.
In een eerder door Lakeman aangespannen procedure eist hij dat ABN Amro alle schade vergoedt die de tien bedrijven
door renteswapcontracten leden. Het gaat volgens hem om 7 miljoen euro.
Bron: ANP
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07 juli 2021

ABN Amro hoeft tien mkb-bedrijven geen vergoeding
te betalen in renteswapzaak
ABN Amro hoeft tien mkb-bedrijven geen schadevergoeding te betalen voor
zogeheten renteswapproducten. 

NIEUWS

01 juni 2021

Banken zijn klaar met grote compensatieregeling
derivatenkwestie
Banken zijn klaar met het regelen van de vergoedingen in het slepende
rentederivatendossier. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
ontvingen bijna 19.000... 
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28 januari 2020

Banken zijn bijna klaar met afhandelen
derivatenkwestie
Banken zijn bijna klaar met het regelen van vergoedingen in het slepende
rentederivatendossier. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
bevindt het hele proces... 
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08 juli 2019

Al 1,3 miljard uitgekeerd in derivatenkwestie
De a aire met de rentederivaten in het midden- en kleinbedrijf heeft banken
tot nu toe al bijna 1,3 miljard euro aan compensaties en voorschotten gekost.
Dat staat... 
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28 juni 2019

Hoge Raad: ondernemer mag af van renteswaps
Een ondernemer die van zijn bank onvoldoende informatie heeft gekregen bij
het afsluiten van een zogeheten renteswap, kan zich volgens de Hoge Raad
beroepen op vernietiging... 

