NH 01-04-10 katern 2 pagina 15

Muller deed belang
in Spyker over aan
Britse zakenpartner
Amsterdam, 1 april. Bestuursvoorzitter Victor Muller van Spyker Cars hoefde geen bod op zijn
eigen bedrijf uit te brengen doordat zijn zakenrelatie Brendan
O’Toole een pakket aandelen van
hem overnam. Dat blijkt uit een
gisteren gepubliceerde melding
bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Muller had via twee investeringsmaatschappijen ruim
34 procent van de aandelen Spyker in handen. Bij 30 procent of
meer is een aandeelhouder verplicht tot het uitbrengen van een
openbaar bod. Door een belang
van 7,47 procent aan O'Toole te
verkopen, werd Muller van deze
plicht ontheven O’Toole is medeoprichter van Coventry Prototype
Panels, waar Spyker zijn auto’s
laat assembleren. O’Toole is eigenaar van het op Cyprus gevestigde
beleggingsvehikel Dorwing Solution Limited. (ANP)

Sony en Toshiba
uit lcd-productie
Tokio, 1 april. De Japanse elektronicagiganten Sony en Toshiba
stoten een deel van hun productie
van lcd-schermen af. Beide bedrijven kondigden dat vandaag aan,
zonder financiële details bekend
te maken. De verkoop heeft te maken met de moordende concurrentie op het gebied van lcd-schermen. Daardoor is het steeds moeilijker om er winst mee te maken.
Sony zegt zich nu te richten op
goedkopere vormen van productie. Sony verkoopt een fabriek in
het Japanse Yasu, die in 2005 nog
werd gekocht van een Taiwanese
onderneming. (ANP)

Fusie BA en Iberia
loopt vertraging op
Londen, 1 april. De voorgenomen fusie tussen de Britse vliegmaatschappij British Airways (BA)
en het Spaanse Iberia wordt niet
in het lopende kwartaal afgerond
zoals eerder werd aangenomen.
BA weet het uitstel vandaag aan
„technische zaken”, die eerst moeten worden afgewikkeld voordat
de fusie „binnenkort” alsnog haar
beslag krijgt. BA kampt al maanden met stakingen. Zolang voor
de personeelsonrust geen oplossing wordt gevonden, blijft de financieel toch al niet gezonde onderneming kwetsbaar. (ANP)

