
 

 
 
Persbericht 

In het persbericht van 29 mei 2020 heeft N.V. Bever Holding inzicht gegeven in de resultaten 

en de financiële situatie doormiddel van een verkort bericht.  

In het persbericht van 30 juni 2020 heeft N.V. Bever Holding een update gegeven met 

betrekking tot de status van het selectieproces van een nieuwe accountantsorganisatie voor 

N.V. Bever Holding.  

Via dit huidige persbericht brengen wij u op de hoogte dat Directie en Raad van 

Commissarissen wederom de betreffende accountantsorganisaties heeft benaderd om te 

vragen of ze alsnog een offerte willen uitbrengen en indien ze dat niet zouden willen onder 

welke voorwaarde dit eventueel wel zou kunnen. Hierbij zijn wederom 

PricewaterhouseCoopers Accountants, Ernst & Young Accountants, KPMG Accountants, BDO 

Accountants en Mazars benaderd. Tot op heden hebben 4 van de 5 kantoren aangegeven 

geen offerte te willen uitbrengen voor de accountantscontrole van de jaarrekening van N.V. 

Bever Holding. Geen van de 4 hebben aangegeven onder welke voorwaarden ze dat 

eventueel wel zouden doen. Verwezen wordt naar de beperkte capaciteit en 

beschikbaarheid van de betreffende accountants van de accountantsorganisaties. Van 1 van 

de 5 partijen is nog geen reactie ontvangen, deze partij had in de eerste ronde ook 

aangegeven geen offerte te willen uitbrengen. 

Zoals eerder gemeld hebben wij zowel de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 

als de Autoriteit Financiële Markten (toezicht accountantsorganisaties) gevraagd een 

bemiddelende rol te spelen en de accountantsorganisaties aan te sporen om de controle van 

het jaarverslag over het boekjaar 2019 of 2020 op zich te nemen. Beide organisaties hebben 

laten weten dat zij daar geen rol in kunnen spelen en dat het de verantwoordelijkheid van de 

vennootschap zelf is. 

Inmiddels heeft Minister van Financiën, de heer W. Hoekstra, aangegeven een wetswijziging 

voor te bereiden die accountantsorganisaties kunnen dwingen jaarrekeningen te controleren 

van beursgenoteerde ondernemingen.  

Deze mogelijke wet zal echter de ontstane impasse van N.V. Bever Holding niet op korte 

termijn doen oplossen.  



 

 

De Directie en de Raad van Commissarissen zal wederom formeel contact zoeken met de 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en Autoriteit Financiële Markten 

Afdeling toezicht accountantsorganisaties om te kijken of zij toch de betreffende 

accountantsorganisaties niet kunnen motiveren toch een offerte uit te brengen of aan te 

geven onder welke voorwaarden dan wel. 

Inmiddels heeft de compliance afdeling van Euronext aangegeven dat N.V. Bever Holding 

nog geen gecontroleerd jaarverslag over het boekjaar 2019 heeft gepubliceerd. Dit betekent 

dat N.V. Bever Holding nog niet voldoet aan Regel 61003/2. 

Euronext heeft aangekondigd dat zij een noteringsmaatregel zal toepassen. De Penalty 

Bench is dan van toepassing als initiële handhavingsmaatregel. Deze maatregel heeft geen 

gevolgen voor de verhandelbaarheid van het aandeel. Het is op dit moment onduidelijk 

wanneer deze maatregel van toepassing zal zijn. 

De Directie en de Raad van Commissarissen heeft aan Euronext een voorstel gedaan ten 

aanzien van de publicatie van het volledige jaarverslag over het boekjaar 2019 en wacht haar 

reactie af. 

Gezien het feit dat het niet de verwachting is dat er alsnog een accountantsorganisatie 

bereidt zal zijn het jaarverslag over het boekjaar 2019 te controleren, overweegt de Directie 

en de Raad van Commissarissen op korte termijn (augustus)  de gehele jaarrekening te 

publiceren waarbij in de overige gegevens zal worden aangegeven waarom de 

accountantsverklaring ontbreekt (inclusief alle pogingen om een accountant te krijgen met 

verwijzing naar plannen van de minister die overweegt accountantsorganisaties te 

verplichten een dergelijke opdracht te aanvaarden).  

Wij zijn van mening dat het ontbreken van de bereidheid van de vergunning houdende 

accountantsorganisaties om de jaarrekening over het boekjaar 2019 van N.V. Bever Holding 

te controleren een wettelijk grond is op basis van art 393 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek 2 

toch tot vaststelling kunnen overgaan van de jaarrekening over het boekjaar 2019 door de 

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 

Bij deze publicatie zal dan ook de datum van de Algemene aandeelhoudersvergadering en de 

agenda voor deze vergadering (inclusief bijbehorende stukken) bekend gemaakt worden. 

De Directie zal zo spoedig mogelijk verdere mededelingen doen over de ontstane situatie, de 

publicatie van de jaarrekening 2019 en een mogelijke aandeelhoudersvergadering.  

Wassenaar, 24 juli 2020  

NV Bever Holding 

 


