
vijandig overnamebod op 
AkzoNobel kansloos lijkt. 
Akzo heeft een bescher
mingsstichting die, zelfs als 
een opkoper aile aandelen 
in AkzoNobel zou vergaren, 
deze partij buiten de be
stuurskamer kan houden. 
De stichting heeft namelijk 
het alleenrecht op het voor
dragen van bestuurders. 

Elliott dreigt ondertussen 
desalniettemin om andere 
aandeelhouders te verza
melen om met de benodigde 
10% van de stemmen een ex
tra aandeelhoudersverga
dering uit te schrijven. Daar 
zou het bestuur dan naar 
huis gestuurd kunnen wor
den. Het lijkt vooralsnog 
bluf, gezien de hierboven 

geschetste beperkte impact 
van zo'n actie, maar het ver
groot wei de druk op Buch
ner en de zijnen. 

Analisten rekenden de af
gelopen dagen voor dat een 
succesvol bod op €94 of €95 
minimaal zou moeten lig
gen. Bernstein noemde €90 
per aandeel 'tekort schie
ten,' en trok daarmee de 
commitment van PPG in 
twijfel. De koers van Akzo
Nobel sloot dan ook ruim 
een procent lager op €75,78. 

Bij het ter perse gaan van 
deze krant, liet PPG-top
man Michael McGarry, al
licht om de druk verder op 
te voeren, overigens weten 
deze nacht het vliegtuig 
naar Nederland te pakken. 

ruvpt net aat net tweede 
bod van PPG louter een 

gesclirapt. 
"Natuurlijk. Maar in dit 

hogere 
prijs 
was? 

"Oat is 
correct. 
PPG 
adres-

Wii gaan ze!f de 
rde ontsluiten 

seerde in zijn tweede bod 
(van afgelopen maandag 
20 maart, red) geen enkele 
van de zorgen die wij in de 
afwijzing van hun eerste 
bod al noemden, zoals on
ze toewijding aan R&D in
vesteringen, de grote 
schuldenlast die het bod 
met zich mee zou brengen, 
onze pensioenproblema
tiek en het grote aantal ba
nenverliezen (Buchner: 
'duizenden'), en het grote 

geval zijn er substantii:He 
desinvesteringen nodig, 
waarvan de impact groot 
zal zijn. Daar zit een exe
cutierisico aan." 

Waarop baseert u de 
opmerking dat er grote 
culturele verschillen tussen 
Akzo en PPG bestaan? 

We zijn elk uur van de 
dag overal ter wereld met 
ze aan het concurreren. 
We kennen ze. Cultuur is 

"we koiiie-;;~~;i~~t ;;~ 
update van onze eigen fi
nancitHe doelstellingen. 
We hebben veel aandeel
houders gesproken, face 
tot face, telefonisch, ik ben 
in het vliegtuig gestapt en 
we hebben goed geluisterd 
naar wat zij zeiden." 

Critici vinden dat u lang 
heeft gedaan over het 
repareren van de balans, 
ovemamekansen hebt Iaten 
lopen en daardoor in deze 
benarde positie terecht 
bent gekomen. Hebt u er 
spijt van dat het zo lang 
duurde? 

"Nee, dat heb ik niet. Ak
zoNobel heeft de juiste 
stappen op het juiste mo
ment gezet." 

Staal olieplatform gezonde natuurfuik 
door Theo Besteman 

AMSTERDAM • Boorplat
forms worden, vanwege 
de afnemende vraag naar 
ruwe olie, op termijn vaak 
overbodig. Maar veel van 
de 1500 platforms zitten 
de natuur niet in de weg. 

Om die red en hoeven zein 
de Noordzee niet ontman
teld te worden. "Sterker, de 
platforms - ook van wind
molens - leveren als rif een 
positieve bijdrage aan de he
le ecologie daar, het dieren
leven op zee", zegt Joop 
Coolen, marien ecoloog van 
Wageningen Marine Re
search. Hij promoveerde op 
de bijdrage die boorplat
forms leveren aan het Ieven 

in de zuidelijke Noordzee. 
Rondom de enorme stel

lages op poten verzamelden 
zich enclaves mosselen, 
zeeanemonen en meer bij
zondere soorten, weer 
voedsel voor vissen tot ot
ters en hoven de zeespiegel 
jagen vogels erop. Zalm en 
kabeljauw trekken volgens 
Coolen naar de platforms 
voor voedsel. 

"Maar het is aan de poli
tiek om te besluiten hoe ze 
deze bevindingen gebrui
ken", reageert Coolen. Hij 
begint het liefst een proef. 

Shell opperde in 1995 plat
form Brent Spar in de bo
dem te Iaten afzinken, voor
al om kosten te besparen. 
Oat kwam Shell op boycot-

acties te staan. Sinds 1998 
geldt een verbod op de 
Noordzee om platforms afte 
zinken of gedeeltelijk te Ia
ten staan. 

Grote oliemaatschappijen 
hebben voor tientallen ja-

Rijke zee
vangst aan 
bijzondere 
dieren rond 
olieplatforms 
op Noordzee. 
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ren kapitaal gereserveerd 
voor de ontmanteling van 
oude generaties. Met onder
stel meegerekend zijn vele 
zo hoog als de Eiffeltoren, 
ruim 320 meter. 

De Schotse consultant 

Wood Mackenzie telt zo'n 
470 installaties die olie
maatschappijen de komen
de dertig tot veertig jaar 
moeten ontmantelen. Sa
men goed voor $160 miljard 
aan orders. Een degelijke in
komstenbron voor de Ne
derlandse offshore, aldus 
Wood Mackenzie. Met de te
ruglopende olieprijs zorg
den zij nog voor inkomsten. 

Als de politiek de studie 
van Coole omarmt, zouden 
ook de verdiensten van deze 
bedrijven gaan teruglopen. 

Cooles onderzoek komt 
op het moment dat voor de 
Nederlandse kust windmo
lenparken worden ontwor
pen en de politiek naar her
gebruik van stellages kijkt. 
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eurozone en strengere 
kapitaaleisen. 
UBS voerde eerder al 
negatieve depositoren
tes door voor zijn rijk
ste klanten en enkele 
institutionele partijen 
in Zwitserland. Voor 
consumenten met klei
nere spaartegoeden zal 
waarschijnlijk geen 
negatieve rente gaan 
gelden. 
In Nederland heeft nog 
geen enkele grootbank 
een negatieve rente op 
spaartegoeden. 
Wel kondigde Triodos 
Bank dinsdag aan dat 
spaarders vanaf 3 april 
geen spaarrente meer 
krijgen over hun tegoe
den. 

Kunst-, antiek- en 
inboedelveiling 

w.o. vee! moderne sculpturen 

Kijkdagen: 
24, 25 en 26 maart 

van IO:oo tot r6:oo uur 

Veiling: 
28, 29, 30 en 31 maart 

Bilderdijkstraat ra, H aarlem 
Tel. info: 023-5319408 

Kijk voor details op onze website 
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