Utrecht, april 2017

Profielschets Raad van Toezicht

Doel FortisEffect
FortisEffect is in 2008 opgericht om collectieve belangen te behartigen en stelt zich ten doel
een redelijke schadevergoeding te verkrijgen voor beleggers in Fortis in de periode 2007 en
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2008. Voor de statuten van de Stichting wordt verwezen naar de website .
Activiteiten: juridische procedures
FortisEffect heeft vanaf 2008 diverse partijen aangesproken en (juridische) collectieve
procedures gevoerd tegen verschillende wederpartijen (o.a. Ageas (de rechtsopvolger van
Fortis) en de Staat der Nederlanden). In het kader van de belangenbehartiging en die gevoerde
procedures heeft FortisEffect tot heden (februari 2017) totaal meer dan 88 formele proces- en
rechtshandelingen verricht.
De door FortisEffect gevoerde procedure tegen de Staat der Nederlanden heeft FortisEffect in
hoger beroep en de daaropvolgende cassatie verloren.
In de procedure tegen Ageas heeft FortisEffect in 2014 in hoger beroep bij het Hof een
gunstige uitspraak gehaald. De door Ageas ingestelde cassatie tegen dit arrest is in verband
met de schikking geschorst.
De afgelopen jaren is er een onderhandeling op gang gekomen tussen Ageas en de vier
belangrijkste schikkings- en belangenorganisaties in dit dossier, te weten met Vereniging
Effectenbezitters (VEB), FortisEffect, Deminor en Stichting Investor Claims Against Fortis.
Deze onderhandelingen hebben op 14 maart 2016 geleid tot een schikkingsakkoord waarbij
Ageas een redelijke vergoeding van maximaal 1,2 miljard euro beschikbaar stelt aan
gedupeerde Fortis-aandeelhouders. In Europa geldt deze aandeelhoudersschikking als een
van de grootste, zo niet de grootste.
Voor het persbericht met betrekking tot de bekendmaking van de schikking wordt verwezen
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naar de website van Ageas .
Omvang van de Raad van Toezicht
Conform de statuten van Stichting FortisEffect bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste drie
en ten hoogste vijf natuurlijke personen. Het aantal leden wordt bepaald door de Raad van
Toezicht.
De taken van de Raad van Toezicht
De schikking die Stichting FortisEffect samen met andere belangenorganisaties heeft bereikt
met Ageas is ter verbindendverklaring voorgelegd aan het Gerechtshof Amsterdam. Wanneer
de schikking verbindend verklaard wordt, zal FortisEffect haar deel van de uitvoering hiervan
voor haar rekening nemen.
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http://fortiseffect.nl/wp-content/uploads/2010/07/Statuten-Stichting-FortisEffect.pdf
https://www.ageas.com/nl/ageas-deminor-stichting-fortiseffect-sicaf-en-veb-bereiken-akkoord-voor-schikking-van-alle

In dat kader houdt de Raad van Toezicht toezicht op het gevoerde en te voeren beleid van het
bestuur. Daarnaast toetst de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken binnen Stichting
FortisEffect en de rol de Stichting vervult bij de verdere afwikkeling van de schikking of het
anderszins bijstaan van de achterban.
Deskundigheid
De leden van de Raad van Toezicht worden geselecteerd aan de hand van de volgende criteria.
-

Achtergrond en opleiding;
Ervaring met collectieve belangenbehartiging;
Nationale of internationale ervaring met (de uitvoering van) schikkingen;
Kennis en ervaring op het gebied van de effectenwereld in brede zin;
Maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het bedrijfsleven, dat hij / zij
praktisch kan functioneren in de Raad van Toezicht;
Relevante financiële en juridische ervaring;
Bekwaamheid in teamverband te functioneren;
Beschikbaarheid

Momenteel zijn er vacatures voor de Raad van Toezicht.
Deze profielschets is vastgesteld in april 2017.

