
Paul Singer, topman van het hedgefonds Elliott, lijkt een een-tweetje te spelen met PPG. 	Foto HH 
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Ten eerste 
VIJF VRAGEN OVER  DE AMERIKAANSE AANVAL OP AKZONOBEL 

Is hij de nagel aan Akzo's doodskist? 
Het is openlijk oorlog tussen AkzoNobel en branchegenoot PPG. Opstandige aandeeltiouders, aangevoerd door 
de Amerikaanse miljardair Paul Singer, eisen het hoofd van Akzo's president-comrnissaris Antony Burgmans. 
Wat is er gebeurd? 
De raad van bestuur en de raad van corn-
missarissen van Ala° hebben maandag 
een brief ontvangen van de Londense af-
deling van Elliott Advisors. Dit in New 
York gevestigde hedgefonds van de Ame-
rikaanse miljardair Paul Singer eist een 
buitengewone aandeelhoudersvergade-
ring waarbij kan worden gestemd over 
de positie van Antony Burgmans, de 
voorzitter van de raad van commissaris-
sen van Akzo. Elliott, zelf voor ruim 3 pro-
cent eigenaar van Akzo, heeft ook andere 
Angelsaksische aandeelhouders opge-
trommeld. De namen daarvan zijn zwart 
gelakt in debrief. Het rebellerende 
clubje zou ruim 10 procent van het aan-
delenkapitaal van Akzo vertegenwoordi-
gen. Volgens Elliott is daarmee aan de 
wettelijk drempel voldaan voor een bui-
tengewone aandeelhoudersvergade-
ring. 

Waarom wil Elliott dat Burgmans 
vertrekt? 
Akzo is sinds 2 maart prooi in een vijan-
dige overnamestrijd. De Amerikaanse 
verf- en lakkengigant PPG, de nummer 
twee in de wereld, wil Akzo, de nummer 
drie, overnemen om zo de allergrootste 
te worden. Al twee keer bracht het Ame-
rikaanse bedrijf een ongevraagd overna-
mebod uit. Akzo (lees: Antony Burg-
mans, die als president-commissaris de 
operatic leidt)houdt de deur potdicht. 
Het belangrijkste doel van Elliott: Akzo 
dwingen met PPG te praten. `Het gaat 
zo'n aandeelhouder er echt niet om een 
commissaris weg te krijgen, maar vooral 
om de discussie over een overname 
open te breken', zegt vennootschaps-
rechtadvocaat Jeroen Latour van Blen-
heim Advocaten. 'Een nieuwe commissa-
ris zal waarschijnlijk op dezelfde manier 
als zijn voorganger stelling nemen te-
gen een overname.' 

Hoe reageert Akzo hierop? 
Formed, maar furieus. 'Het verwijderen 
van Burgmans zou onverantwoordelijk 
zijn, ons bedrijf schade toebrengen.Wij 
verwerpen daarom het agenda-item om 
hem te ontslaan', aldus een persbericht. 
Akzo zegt het niet met zoveel woorden, 
maar het ziet in Elliott toch vooral een fi-
nanciele stroman van PPG. In december 
2016 werd het Amerikaanse hedgefonds 
aandeelhouder van Akzo. Kort daarna 
plofte het eerste overnamevoorstel van 
PPG op de mat. 

Ook het optreden van Elliott in de af-
gelopen dagen lijkt op een een-tweetje 
met PPG. In de nacht van maandag op 
dinsdag, om 1.17 uur, is er door Elliott 
een interne e-mail verstuurd waarin 
staat dat het van plan is Burgmans te bel-
len en hem onder druk te zetten om toch 
te praten met PPG. Als Burgmans zou 
toezeggen om te onderhandelen met 
PPG, zou Elliott de brief als onverzonden 
beschouwen. 

De mail is afkomstig van Gordon Sin-
ger, de zoon van Elliott-baas Paul Singer. 
In die e-mail staat ook dat iemand van El-
liott met PPG moet bellen om de jagende 
partij op de hoogte te stellen van de brief 
aan Akzo. PPG zou de Hollanders dan 
nogmaals `vriendelijk' moeten verzoe-
ken om te praten. Aileen kwam die e-
mail ook terecht bij een van de mana-
gers van Akzo. Dat heeft de zaak gemeld 
bij de financiele toezichthouder AFM. De 
mail zou bewijs zijn dat Elliott koersge-
voelige informatie lekt naar PPG. Dat 
ontkent dat er banden zijn. 

Hoe groot is de kans dat die buiten-
gewone vergadering er komt? 

GeeftAkzo geen groen licht, dan moet 
Elliott naar de voorzieningenrechter 
om de aandeelhoudersvergadering af te 
dwingen. Woensdagavond meldde Elli-
ott dat inderdaad te zullen doen. `Zo'n 
gerechtelijke uitspraak is eerder een 
kwestie van weken dan van maanden', 
zegt Marius Dekkers, ondernemings-
rechtadvocaat van Van Till Advocaten. 
Akzo zou dan volgens de Nederlandse 
regels een responstijd kunnen instellen 
van zes maanden. Elliott moet dan een 
halfjaar geduld hebben voordat het de 
buitengewone vergadering kan afdwin-
gen, waarin het vertrek van Burgmans 
ter sprake komt. 

Wat gebeurt er als de Amerikanen 
de macht grijpen tijdens die bijzon-
_dere aandeelhoudersvergadering? 

Dan kan StichtingAlczo het bestuur te 
hulp schieten. Deze bevriende stichting 
treedt op als een juridische bescher-
mingswal tegen ongewenste overna-
mes. Pikant: voorzitter van de Stichting 
Akzo is Antony Burgmans. De stichting 
heeft het recht om bindende voordrach-
ten te doen voor nieuwe bestuurders. De 
advocaten van Elliott beweren dat ze wel 
langs deze beschermingsmuur kunnen. 
Andere kenners denken dat Akzo hier-
mee goed gewapend is tegen een over-
name. Tevens kan er in de tussentijd nog 
veel veranderen. Nu gaat het goed met 
de Amerikaanse economic en met Wall 
Street en bulk PPG van het geld. Over 
een half jaar kunnen de omstandighe-
den voor een overname minder gunstig 
zijn. 

Eric van den Outenaar 

PAUL SINGER 
AASGIER EN KAMELEON 
TEGELIJK 

Paul Singer (72), de man achter het 
hedgefonds Elliott Management met 
31 miljard dollar aan kapitaal, is aas-
gier en kameleon tegelijk. Hij kan heel 
snel van kleur veranderen. Zo was hij 
een fel criticus van Donald Trump. Vo-
rige zomer noemde hij hem 'nog een 
garantie voor een wereldwijde econo-
mische ineenstorting: Totdat Trump 
won. Singer (persoonlijk vermogen: 
2,2 miljard dollar) was een van de al-
lereerste zakenlieden die na de inau-
guratie van Trump zijn opwachting 
maakte in het Witte Huis. Singer 
geldt als een van de allereerste hed-
gefondsmanagers. Hij specialiseerde 
zich in de jaren negentig in het voor 
een prikkie opkopen van staatsobli-
gaties van landen die op de rand van 
het bankroet verkeerden, zoals Con-
go, Peru en Argentinie. Als de landen 
failliet gingen en een schuldenak-
koord sloten met organisaties als het 
IMF, eiste hij via de rechter 100 pro-
cent van de waarde van obligaties die 
hij soms voor 30 procent van die 
waarde had gekocht. Hij noemde de 
'eiders van de landen die niet betaal-
den charlatans. Hij kreeg een slechte 
naam en zijn fondsen werden als vul-
tures (aasgieren) aangeduid. Singer 
is herhaaldelijk in opspraak geko-
men. Zo werd hij in Frankrijk beboet 
vanwege handel met voorkennis. 

Peter de Waard 

ANTONY BURGMANS 
INEENS BESCHERMHEER 
VAN HOLLANDS GLORIE 
In 2012 was het Antony Burgmans 
(nu 70) die als president-commissa-
ris bij pakketbezorger TNT Express 
instemde met de overname van dit 
Nederlandse bedrijf door de Ameri-
kaans branchegenoot UPS. In zijn 
huidige rol als president-commissa-
ris bij AkzoNobel 
weigert hij juist 
te praten over 
een overname 
door de Ameri-
kaanse rivaal. 
Critici zagen 
hem destijds bij 
TNT als een 'uit-
verkoper' van 
Hollands glorie 
op de Amster- 	mans Foto ANP 
damse beurs, nu 
maakt hij zich popu lair als be-
schermheer ervan. 
'PPG heeft gewoon een slecht voor-
stel gedaan, dat geeft geen basis 
voor een dialoog zei Burgmans an-
derhalve week geleden in De Tele-
graaf.  . Hij wees daarbij ook op de mo-
gelijke mededingingsproblemen bij 
een overname van AkzoNobel door 
PPG. Hij put uit eigen ervaring. De 
overname van TNT liep na achttien 
maanden stuk op Brussel. Burg-
mans' boodschap: ook tussen Akzo-
Nobel en PPG is er te veel overlap en 
er kan hetzelfde gebeuren als des-
tijds met TNT en UPS. 

Eric van den Outenaar 

IP 
Het 
verwijderen 
van Burg-
mans zou 
onverant-
woordelijk 
zijn 

AkzoNobel in een 
persbericht 
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