NIEUWS

23 november 2021

SBM krijgt Zwitserse miljoenenboete om oud
corruptieschandaal
Maritiem dienstverlener SBM O shore moet in Zwitserland nog een boete van omgerekend zo'n 6,8
miljoen euro betalen.
Volgens de Zwitserse justitie hebben drie dochterondernemingen van het Nederlandse bedrijf niet genoeg gedaan om
corrupte betalingen te voorkomen tussen 2005 en 2012.
Het gaat om een al jaren bekend schandaal. SBM kwam er in 2012 achter dat medewerkers in onder meer Brazilië zich
schuldig hadden gemaakt aan oneerlijke verkooppraktijken. De onderneming zou tussen 2007 en 2011 honderden
miljoenen dollars aan commissies hebben betaald aan buitenlandse handelsagenten.
Het leeuwendeel van dat geld ging naar Brazilië, maar ook in Angola en Equatoriaal-Guinea waren zaken niet in de
haak. SBM trof al voor honderden miljoenen aan schikkingen met justitie in Brazilië, Nederland en de Verenigde
Staten. Met de nieuwe Zwitserse boete behoort de kwestie ook in dat land nu eindelijk tot het verleden, benadrukt de
onderneming.
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30 november 2020

Zwitserse justitie onderzoekt corruptie bij SBMdochters
De Zwitserse justitie vermoedt dat drie dochterondernemingen van maritiem
dienstverlener SBM O shore niet genoeg hebben gedaan om corrupte
betalingen te voorkomen... 

NIEUWS

03 augustus 2020

Klokkenluider omkoopaffaire SBM Offshore in Kroatië
gearresteerd
De voormalige medewerker van SBM O shore die een smeergelda aire bij de
oliedienstverlener aan het licht bracht, Jonathan Taylor, is in Kroatië
gearresteerd. Dat... 

NIEUWS

22 januari 2020

Aangifte tegen commissaris SBM Offshore om
meineed
Een klokkenluider heeft aangifte gedaan tegen commissaris en voormalig
bestuurslid Sietze Hepkema van oliedienstverlener SBM O shore. 
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09 oktober 2019

SBM zet punt achter corruptiezaak Brazilië
SBM O shore heeft een punt gezet achter de langslepende corruptiezaak in
Brazilië. De onderneming maakte bekend dat het Braziliaanse federale parket
(MPF) een rechtszaak... 
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17 mei 2019

Topman SBM: te druk om fraude te zien
De topman van SBM O shore, Bruno Chabas, was zo druk met het oplappen
van het bedrijf dat hij kort na zijn aantreden weinig oog had voor documenten
die wezen op... 

