
vmt | 8 september 2006 | nr 18/19 51

Twee investeringsmaatschappijen, Paul-
son en Centaurus, samen goed voor 6,4%
van het aandelenkapitaal van Ahold,
dringen aan op de verkoop van de Ameri-
kaanse tak van het concern. Ahold zou zo
aanzienlijk meer waard worden, ondanks
het feit dat Zaandam 70% van haar omzet
uit zijn Amerikaanse dochterbedrijven,
waaronder de supermarktketen Stop &
Shop en US Foodservice, haalt. “Er is
een drastische strategische actie
nodig om de aandeelhouderswaarde te
vergroten”, schrijven de twee machtige
partijen in een gezamenlijke persverkla-
ring. Volgens de Britse zakenkrant The
Business, willen Paulson en Centaurus
¤ 11 miljard neertellen voor Ahold, om
het vervolgens van de beurs te halen. De
Angelsaksische beleggers vinden dat
Ahold te weinig voordeel haalt uit haar
uiteenlopende retail- en groothandelacti-
viteiten in de VS en willen dat het concern
een ‘zuiver Europese retailer’ wordt. 

Te weinig feeling
Volgens Het Financieele Dagblad moet
dit bericht serieus worden genomen, on-
der meer omdat Paulson en Centaurus
hun belang in Ahold in korte tijd fors
hebben vergroot en omdat zij ING Corpo-

rate Finance in de arm hebben genomen
als financieel adviseur. Bovendien is het
al langere tijd onduidelijk welke toege-
voegde waarde Ahold uit Amerika haalt.
De managers in Zaandam zouden te wei-
nig feeling hebben met de Amerikaanse
supermarktbranche, met de markt in het
algemeen en met de consument. De
synergievoordelen zijn voor Ahold heel
beperkt omdat veel van zijn businesses in
de VS andere IT-systemen en bedrijfspro-
cessen gebruiken dan zijn Europese
dochters. Hierdoor lijken de voordelen
van de Amerikaanse activiteiten niet op
te wegen tegen de kosten van een corpo-
rate headquarters ter plaatse.

Druk op de ketel
De tijd dringt, maar Ahold hoeft niet
meteen te capituleren, vindt Richard
Withagen, analist bij SNS Securities in
Amsterdam: “De hedgefunds (Paulson en
Centaurus) die deze aanval hebben ge-
lanceerd vinden dat Ahold snel zijn mar-
ges en groeicijfers in Amerika moet ver-
beteren of zich moet gaan beperken tot
zijn Europese food retailactiviteiten.
Maar Ahold is al bezig zijn minder goed
draaiende activiteiten te onderzoeken,
vooral de minder presterende retailwin-

kels aan de Amerikaanse oostkust en in
Oost-Europa. Op dit moment kunnen de
hedgefunds Ahold niet dwingen om on-
derdelen af te stoten. Het enige dat ze
kunnen doen is het management onder
druk zetten. Daarbij is een ding zeker: als
Ahold in de VS snel betere marges en
groeicijfers weet te bereiken, zul je niets
meer horen over die overnamepoging.”
De aandeelhouders hebben dus de buik
vol van Ahold’s tegenvallende prestaties

in Amerika. Volgens Withagen is het
meest waarschijnlijke scenario dat Ahold
haar foodservicedochters in de VS eerst
op orde probeert te krijgen om ze vervol-
gens af te stoten: “Maar ik denk niet dat
Ahold haar retailbusiness in Amerika
kwijt wil.”
Daarin ziet het concern kennelijk nog
perspectief. En dat ondanks de felle con-
currentiestrijd die juist in de Amerikaan-
se retailsector opgelaaid is.
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De managers in Zaandam zouden te
weinig feeling hebben met de
Amerikaanse supermarktbranche

Britse en Amerikaanse durfkapitalisten zouden van plan zijn Ahold op te kopen en haar
onderdelen in de VS af te stoten. 

Fo
to

: A
ho

ld
, A

m
st

er
da

mMedio augustus verschenen

voor de tweede keer in een kor-

te tijd berichten over een op

handen zijnde aandeelhou-

dersaanval op Ahold. Britse en

Amerikaanse durfkapitalisten

zouden van plan zijn Ahold op

te kopen en haar onderdelen in

de VS af te stoten. Veront-

rustend nieuws voor het hoofd-

kwartier in Zaandam?

Aandeelhouders vallen aan

Hoe lang kan Ahold
weerstand bieden?


