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EN EFFECTENRECHT

Mr. D. Busch en mr. T.G.A. Alferink*
Op vrijdag 30 september 2005 gaat TamTam N.V.
(in navolging van één van haar concurrenten) onder grote belangstelling van de media ‘naar de
beurs’. Op die dag krijgt TamTam N.V. een notering op Euronext Amsterdam, segment Eurolist by
Euronext (de voormalige Officiële Markt) en bieden de vijf oprichters (die elk 20% van de uitstaande aandelen van TamTam N.V. in handen
hebben) elk 10% van de uitstaande aandelen te
koop aan door middel van een initial public offering (‘IPO’). De vijf oprichters hebben allemaal
zitting in de Raad van Bestuur van TamTam N.V.
Op de aandelen wordt door vele binnen- en buitenlandse (professionele en niet-professionele) beleggers ingeschreven. Uiteindelijk is er vijf keer
meer vraag dan er aanbod is. Als gevolg hiervan
wordt het aandeel tegen een introductiekoers geplaatst die bovenin de bandbreedte van EUR 4050 ligt, te weten EUR 49 per aandeel.
Bij het nemen van hun beleggingsbeslissing hebben de beleggers zich gebaseerd op een prospectus
dat door de Stichting Autoriteit Financiële markten (‘AFM’) is goedgekeurd. Een gerenommeerde
internationale zakenbank – Golden Mountains
(Europe) Ltd – heeft als ‘lead manager’ de plaatsing
van de aandelen begeleid. TamTam N.V. heeft volgens het prospectus een viertal goedlopende dochtermaatschappijen, die alle vier zijn meegenomen
in de geconsolideerde jaarrekeningen van TamTam
N.V. over 2002, 2003 en 2004. Deze jaarrekeningen zijn opgenomen in het prospectus. De jaarrekeningen zijn allemaal voorzien van een goedkeurende verklaring van Feestnummers N.V., de accountant van TamTam N.V.
In het prospectus valt onder het kopje ‘Important
Information’ het volgende te lezen:
‘TamTam N.V. accepts responsibility for the information
contained in this prospectus. To the best of our knowledge
and belief, having taken all reasonable care to ensure that
such is the case, the information contained in this
prospectus is in accordance with the facts and contains no
omission likely to affect its import. Potential investors
should not assume that the information in this prospectus
is accurate as of any other date than the date of this
prospectus.’

*

Danny Busch en Tim Alferink zijn beiden advocaat bij De
Brauw Blackstone Westbroek N.V. Deze casus is louter fictief.

Niet lang na de beursintroductie begint de koers
van het aandeel TamTam N.V. enigszins te dalen.
Op vrijdag 25 november 2005 bedraagt de slotkoers van het aandeel EUR 45. Op maandagochtend 28 november 2005 verschijnt er een artikel in
De Telegraaf dat TamTam N.V. gedurende de jaren
2002, 2003 en 2004 een vijfde, zeer verlieslatende
dochter ten onrechte niet heeft meegeconsolideerd. Van deze vijfde dochter wordt in het geheel
geen melding gemaakt in het prospectus. De slotkoers van het aandeel TamTam N.V. bedraagt op
28 november 2005 EUR 40. Op dinsdagochtend
29 november 2005 wordt dit bericht bevestigd
door de CEO van TamTam N.V. De slotkoers van
het aandeel bedraagt op 29 november 2005 EUR
20. Op donderdag 15 december 2005 wordt TamTam N.V. als gevolg van de grote financiële problemen bij de vijfde, niet meegeconsolideerde,
dochter in staat van faillissement verklaard. De
waarde van het aandeel daalt tot nihil. Niet lang
daarna wordt een strafrechtelijk onderzoek gestart
tegen de vijf bestuurders/aandeelhouders.
U bent een gedupeerde belegger en wenst de verantwoordelijke (rechts)personen in rechte te betrekken om schadevergoeding te vorderen.
Vragen:
1 Welke partijen zou u allemaal kunnen aanspreken?
2 Op welke basis zou u dat kunnen doen?
3 Hoe beoordeelt u de kans van slagen van elk van
deze vorderingen en waarom?
4 Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?
Uw antwoorden kunt u tot 15 april sturen naar:
mr. D. Busch, danny.busch@debrauw.com. De beantwoording zal worden geplaatst in het septembernummer van 2006. De beste student/inzender
komt in aanmerking voor een geldprijs van € 50,
plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken
uit genoemd fonds. De inzenders worden verzocht
aan te geven aan welke universiteit zij studeren,
welke studierichting en in welk jaar.

Elke gelijkenis met bestaande situaties, ondernemingen of personen berust op toeval.
AA 55 (2006) 3

231

RECHTSVRAGEN

Rechtsvragen

