
Tekst advertentie Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam, 

geplaatst in Het Financieele Dagblad van dinsdag 1 maart 2016.  

 

Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam geeft kennis te zijn gedagvaard in de 

uitkoopprocedure inzake Ballast Nedam. 

Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam stelt de houders van door haar 

uitgegeven certificaten door middel van deze advertentie in kennis van de door Renaissance 

Infrastructure B.V. tegen haar op grond van artikel 2:92a BW geïnitieerde uitkoopprocedure. Stichting 

Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam is in die procedure gedagvaard om op dinsdag 8 

maart 2016 om 10:00 uur per advocaat te verschijnen ten overstaan van de Ondernemingskamer van 

het gerechtshof te Amsterdam. Stichting Administratiekantoor van Aandelen Ballast Nedam is 

voornemens in de procedure te verschijnen en zich te refereren aan het oordeel van de rechtbank. 

Voor zover certificaathouders verweer wensen te voeren, kunnen zij gedurende de procedure per 

advocaat in de procedure tussenkomen, zulks op of na de eerst dienende dag van 8 maart 2016. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Secretaris van de Raad van Bestuur van Ballast 

Nedam, Olav Padberg, via o.padberg@ballast-nedam.nl.  

 

Tekst advertentie Stichting Werknemersparticipatie Ballast Nedam, 

geplaatst in Het Financieele Dagblad van dinsdag 1 maart 2016.  

 

Stichting Werknemersparticipatie Ballast Nedam geeft kennis te zijn gedagvaard in de 

uitkoopprocedure inzake Ballast Nedam. 

Stichting Werknemersparticipatie Ballast Nedam stelt de houders van door haar uitgegeven 

certificaten door middel van deze advertentie in kennis van de door Renaissance Infrastructure B.V. 

tegen haar op grond van artikel 2:92a BW geïnitieerde uitkoopprocedure. Stichting 

Werknemersparticipatie Ballast Nedam is in die procedure gedagvaard om op dinsdag 8 maart 2016 

om 10:00 uur per advocaat te verschijnen ten overstaan van de Ondernemingskamer van het 

gerechtshof te Amsterdam. Stichting Werknemersparticipatie Ballast Nedam is voornemens in de 

procedure te verschijnen en zich te refereren aan het oordeel van de rechtbank. Voor zover 

werknemersparticipanten verweer wensen te voeren, kunnen zij gedurende de procedure per 

advocaat in de procedure tussenkomen, zulks op of na de eerst dienende dag van 8 maart 2016. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Secretaris van de Raad van Bestuur van Ballast 

Nedam, Olav Padberg, via o.padberg@ballast-nedam.nl.  
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