NIEUWS

29 april 2019

Akkoord Musk en SEC over Twittergebruik
Elon Musk en de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC hebben overeenstemming bereikt over het
Twittergebruik van de Tesla-topman. Beide partijen laten vrijdag aan de rechter weten dat ze een
schikking hebben getro en.
De SEC legde Musk en Tesla eerder boetes op voor het via Twitter verspreiden van misleidende koersgevoelige
informatie over het autobedrijf. Ook moest Musk een aparte voorzitter aanstellen, een functie die hij er tot dan toe erbij
deed. In ruil voor toezeggingen over zijn toekomstige Twittergebruik hoefde hij niet terug te treden als topman.
Volgens de SEC hield Musk zich niet aan de afspraken. De rechter gaf de Tesla-topman en de toezichthouder in eerste
instantie twee weken de tijd om er onderling uit te komen. De deadline werd op verzoek van de betrokken partijen
verlengd tot 25 april. Beide partijen lieten donderdag echter weten nog een aantal dagen extra nodig te hebben.
De afspraken zijn nu verder aangescherpt. Zonder toestemming van het juridische team van Tesla mag Musk geen
nieuwe informatie delen over onder meer de nanciële resultaten van het bedrijf, mogelijke overnames,
productieaantallen en nieuwe bedrijfstakken.
De SEC zat Musk achter de broek nadat hij via Twitter aankondigde dat hij Tesla van de beurs wilde halen en zei daar
ook de fondsen al voor te hebben, terwijl dat niet zo was. Later zaaide hij verwarring met een tweet over
productieaantallen.
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Marcel Pheijffer rijdt geen Tesla
Schadeberekeningen kunnen ertoe leiden dat bedrijven het maken van winst
belangrijker vinden dan het redden van mensenlevens. Marcel Pheij er mijdt
daarom voorlopig... 

NIEUWS

26 april 2019

Musk en SEC willen opnieuw meer tijd
Tesla-topman Elon Musk en de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC
hebben opnieuw meer tijd nodig om een geschil uit te praten. 
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05 april 2019

SEC morrelt niet aan positie Tesla-baas Musk
Tesla-baas Elon Musk lijkt niet te hoeven vrezen voor zijn positie als topman
van de automaker. Advocaten van beurswaakhond SEC zeiden tijdens een
hoorzitting over... 
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26 februari 2019

SEC: Musk schendt schikking met tweet
De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities & Exchange Commission
(SEC) vindt dat topman Elon Musk van elektrische autobouwer Tesla de
voorwaarden van een vorig... 
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29 oktober 2018

'FBI onderzoekt mogelijke misleiding Tesla'
De FBI heeft het onderzoek naar misleiding van beleggers door maker van
elektrische auto's Tesla opgeschroefd. Het autobedrijf zou mogelijk onjuiste
cijfers hebben... 

