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Ex-voorzitter Steinhoff vindt dat PwC-rapport
zijn miljardenclaim ondersteunt
Christo Wiese, voormalig president-commissaris van de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinho , meent
dat het onlangs verschenen PwC-rapport over de misstanden bij het bedrijf zijn claim tegen Steinho
van 4,1 miljard dollar ondersteunt.
Wiese, de grootste aandeelhouder van Steinho , stapte in december 2017 op nadat bleek dat de boekhouding van de
meubelgigant kunstmatig was opgepompt. Volgens PwC, dat op 15 maart zijn onderzoeksrapport presenteerde, blijkt
dat door voormalig bestuurders van de Steinho

Group voor ruim 6,5 miljard euro is gefraudeerd. Winsten en

waarderingen van bezittingen van het meubelconcern werden volgens PwC tussen 2009 en 2017 fors "opgeblazen". In
2016 alleen al ging het daarbij om ruim 1,3 miljard euro. Wiese zegt zelf niets te maken te hebben met het schandaal.
In een interview met Reuters zegt Wiese niet te verwachten dat Steinho

in staat zal zijn om 4,1 miljard dollar te

betalen, maar vooral uit te zijn op een schikking "waar alle stakeholders baat bij hebben" en die voorkomt dat
Steinho

failliet gaat.

Grootaandeelhouder
Oud-rvc-voorzitter Wiese investeerde in 2015 en 2016, voordat de boekhoudproblemen bij Steinho

bekend werden,

miljarden in het meubelconcern via zijn bedrijf Titan. Vooral de verkoop van een eigen kledingbedrijf aan Steinho

in

2015 maakte dat hij de grootste aandeelhouder werd van het concern.
In april 2018 diende Wiese een claim van ruim vier miljard in bij Steinho , waar hij medio december 2017 als
president-commissaris vertrok. Dat was negen dagen nadat topman Markus Jooste in verband met de boekhoudfraude
moest opstappen.
PwC werd na het bekend worden van het schandaal door Steinho

aangetrokken om onregelmatigheden in de

jaarrekeningen te onderzoeken. Huisaccountant Deloitte trok zijn controleverklaring over 2016 terug, kort nadat
Steinho

zelf in december 2017 de jaarrekening 2016 introk.
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Klacht AFM tegen accountant Steinhoff gegrond
verklaard
Een tuchtklacht van de AFM tegen de controlerend accountant van Steinho
is door de Accountantskamer gegrond verklaard. De betre ende accountant
krijgt een tijdelijke... 

DISCUSSIE

Opinie

22 april 2021

Een landmijn in het spitsuur van je leven
Van de ene op de andere dag ben je van een veelbelovende jonge partner
opeens voorpaginanieuws. Een pleidooi voor meer openheid bij incidenten. 
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'Klokkenluider tipte Deloitte over fraude bij Steinhoff'
De Accountantskamer buigt zich vandaag over een tuchtklacht van de AFM
tegen de controlerend accountant van Steinho . Bij het ontdekken van de
miljardenfraude bij... 
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AFM dient tuchtklacht in tegen accountant Steinhoff
Toezichthouder AFM heeft een tuchtklacht ingediend tegen een voormalig
Deloitte-accountant, die eerder optrad als controlerend accountant van de
Zuid-Afrikaanse... 
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Deloitte doet schikkingsvoorstel van 70,3 miljoen
euro aan Steinhoff-aandeelhouders
Deloitte wil, in ruil voor 'bepaalde vrijwaringen' met betrekking tot
rechtszaken, claims en andere procedures, 70,3 miljoen euro betalen aan
gedupeerde aandeelhouders... 

