DIESELGATE

‘Ook Allianz sleept
VW voor de rechter’
Van onze correspondent
Berlijn
De eerste grote Duitse belegger
sleept Volkswagen voor de rechter.
Vermogensbeheerder Allianz Global Investors (AGI) wil volgens persbureau Reuters nog deze maand
een aanklacht namens zijn klanten
de deur uit doen. Reden: de Duitse
autofabrikant zou zijn aandeelhouders te laat hebben geïnformeerd
over mogelijke miljardenkosten die
de fraude met dieselsoftware met
zich meebrengt.
De vermogensbeheertak van verzekeraar Allianz sluit zich daarmee
aan bij een lange reeks rechtszaken
van beleggers. In Nederland probeert de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) de schade te verhalen die Europese beleggers hebben
geleden doordat VW in de VS wetten heeft overtreden met sjoemelsoftware in dieselwagens. Het pensioenfonds van leraren in Californië liet vorige week weten zich aan
te sluiten bij een Duitse rechtszaak.
De strekking van alle aanklachten is dat Volkswagen zich niet
aan zijn informatieplicht heeft gehouden door pas op 22 september naar buiten te treden met de
fraude, terwijl de top van het bedrijf daar hoogstwaarschijnlijk al
langer van op de hoogte was. Aandeelhouders voelen zich gesterkt in
die opvatting door een stuk dat de
advocaten van VW vorige week in
een van de rechtszaken ter verdediging indiende. Daaruit blijkt dat bestuursleden, onder wie voormalig
topman Martin Winterkorn, tussen
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mei 2014 en september 2015 diverse keren e-mails hebben gekregen
waarin wordt gerept over het onderzoek van de Amerikaanse milieuautoriteit EPA naar dieseluitstoot
van VW-auto’s. Winterkorn moet op
zijn laatst in juli 2015 hebben geweten van de fraude.
De druk op Hans Dieter Pötsch
neemt hierdoor toe: als voorzitter van de raad van commissarissen leidt hij het interne onderzoek
naar de fraude. Tegelijkertijd was
hij waarschijnlijk in zijn vorige
functie als financiële man van VW
al ruim voor 22 september op de
hoogte van de sjoemelsoftware. Volgens de Duitse krant Handelsblatt
zou de tweede grootste aandeelhouder Nedersaksen twijfelen of Pötsch
vanwege deze belangenverstrengeling op zijn huidige plek kan blijven
zitten. Ook werknemersvertegenwoordigers zouden aarzelen of hij
het interne onderzoek moet leiden.
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