Bekendmaking claim tegen European Development Capital Corporation (EDCC) N.V.
Medio 2004 heeft EDCC geïnvesteerd in de doorstart van de activiteiten van een kledingconcern (Villa
Happ) in het kader waarvan de (inmiddels gefailleerde) besloten vennootschappen Villa Happ
International B.V. en Villa Happ B.V. zijn opgericht waarin EDCC een meerderheidsbelang houdt. De
overige aandelen worden gehouden door een Luxemburgse vennootschap (Sostherne) van de heer
A.P.A.J. van Happen ("Van Happen"). Op 3 oktober 2005 is EDCC tezamen met een groot aantal
andere partijen gedagvaard door Van Happen tot betaling van een bedrag (als het EDCC het goed
begrijpt) van EUR 50.136.700,00. Tot op heden is het EDCC onduidelijk op welke juridische grondslag
zij verplicht zou zijn enige schade aan Van Happen te vergoeden. Voor zover EDCC de claim goed
begrijpt, stelt Van Happen zich op het standpunt dat EDCC toerekenbaar tekort zou zijn geschoten in
de nakoming van bepaalde afspraken rondom de doorstart.
EDCC heeft deze claim tot op heden niet openbaar gemaakt. Naar de stellige overtuiging van EDCC
heeft de claim van Van Happen geen enkele kans van slagen waarbij EDCC opmerkt dat zij reeds in
de gelegenheid is geweest de claim te schikken voor een bedrag dat geen enkel materieel effect heeft
op de koers van de aandelen EDCC. Een schikking is vooralsnog niet tot stand gekomen omdat de
claim iedere rechtsgrond ontbeert. Tegen het indienen van absurd hoge vorderingen kan EDCC helaas
weinig doen.
Dat thans wel tot melding wordt overgegaan, houdt verband met een door Sostherne op 14 december
2006 ingediend enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam
strekkende tot het gelasten van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Villa Happ
International B.V. en haar dochter Villa Happ B.V. Dit verzoek is een vervolg op de claim van Van
Happen. Alhoewel EDCC niet inziet hoe een en ander kan bijdragen aan de claim, heeft zij zich op 8
februari 2007, in haar hoedanigheid van belanghebbende, tegen toewijzing van het verzoek verzet.
De Ondernemingskamer heeft nog geen uitspraak gedaan. Onder deze omstandigheden acht EDCC
het evenwel opportuun haar betrokkenheid bij de enquêteprocedure te melden en daarmee tevens
melding te maken van de claim.
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