Alumexx verrast door actie Mountainshield
Etten-Leur, 31 december 2018 – Alumexx N.V., de aan Euronext Amsterdam genoteerde leverancier
van hoogwaardige aluminium klimmaterialen voor de doe-het-zelfmarkt, komt met een kort
persbericht als reactie op koersschommelingen gebaseerd op speculaties door een open brief van
Dhr. Duijvestijn van Mountainshield Capital Management op 28 december 2018.
De board van Alumexx NV werd onaangenaam verrast met een open brief van Dhr. Duijvestijn,
zonder enige in kennisstelling of ingewonnen informatie van Alumexx zelf. Daarnaast was deze brief
al onder alle media verspreid zonder toestemming of inzage. Alumexx heeft geen enkele relatie met
de gevolgen van deze eenzijdige actie.
Op dit moment begeeft de CEO Jeroen van den Heuvel zich in het buitenland en is beperkt
bereikbaar voor commentaar.
CEO Jeroen van den Heuvel ; " Dhr. Duijvestijn maakt met deze actie geen professionele indruk op mij
daar hij zelf het due diligence van de inbreng van Alumexx heeft geleid toen hij CEO van het
toenmalige Phelix was. Hij wist dus alle ins en outs van de start-up. Nu werpt hij zich opeens
ongewild op als adviseur in zijn functie als fund manager. Wij erkennen zijn schrijven en de inhoud
dus niet ".
Deze manier van communiceren van dhr. Duijvestijn staat ver van de normen en waarden die
Alumexx bewaakt. Alumexx distantieert zich van deze actie en laat weten alleen hun eigen huidige
beleid te volgen en te focussen op haar eigen richtlijnen en strategie.
CEO Jeroen van den Heuvel reageert ook kort telefonisch ; " niets van de inhoud van deze eenzijdige
actie is gebaseerd op feiten en informatie vanuit ons. Daarnaast uit ik mijn zorgen over de integriteit
van dhr. Duijvestijn in zake zijn huidige positie. Zeker daar hij op de laatste dagen van de maand en
periode met dit soort uitingen komt , met extreme koersschommelingen als gevolg ! De gevolgen
hiervan komen geheel voor zijn eigen risico “.
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