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Chickfriend top vijf meest controversiële
bedrijven – Investeringsfonds dat belegt in
managers wil 100 miljoen ophalen
En verder: Ontslag topvrouw kost zorginstelling 4 ton; Franse regering schuift Solvaytopman naar voren als voorzitter Engie en Plaatsvervangend directeur Oxfam Novib
stapt op na schandaal.
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1. Chickfriend top vijf meest controversiële bedrijven
RepRisk, een groot internationaal opererend onderzoeksbureau, heeft een lijst opgesteld bestaande uit
de meest controversiële bedrijven ter wereld. Het Nederlandse bedrijf Chickfriend staat daarbij in de top vijf.
Chickfriend had een oplossing voor het veel voorkomende bloedluis bij kippen, maar met het verboden
middel fipronil zorgde het bedrijf voor een enorme eiercrisis waarbij miljoenen kippen gedood moesten
worden. Dat levert de Barnevelders de twijfelachtige eer op om gekozen te worden tot het op vier na meest
controversiële bedrijf ter wereld. Op nummer één? Het welbekende The Weinstein Company.
2. Investeringsfonds dat belegt in managers wil 100 miljoen ophalen
Investeringsfonds Dutch Star Companies One (DSCO) heeft al 50 miljoen euro opgehaald om te kunnen
investeren in bedrijven en daar moet nog eens maximaal 50 miljoen euro bij komen. Beleggers kunnen er nu

geld in steken en hebben daar tot volgende week woensdag de tijd voor. Een dag later zal DSCO naar de beurs
gaan. DSCO wijkt af van andere investeringsfondsen, omdat je normaal gesproken weet in welk bedrijf je je
geld steekt. Bij DSCO gaat het erom dat je investeert in de drie managers van het investeringsvehikel, die
vervolgens op zoek gaan naar een bedrijf om in te investeren.
3. Ontslag topvrouw kost zorginstelling 4 ton
Het ontslag van topvrouw Barbara Versteegen heeft de Arnhemse zorginstelling Insula Dei Huize
Kohlmann bijna 400.000 euro gekost. Insula Dei/Huize Kohlmann stond een tijd onder toezicht vanwege
zorgen over de veiligheid. Vorig jaar is dat verscherpte toezicht opgeheven. Desondanks was er toen al sprake
van een vertrouwensbreuk tussen toezichthouders en Versteegen. Eind maart 2017 werd de topvrouw
daarom op non-actief gezet. In november bepaalde de rechter dat ze ten onrechte opzij geschoven is. Eind
vorige maand berekende de rechtbank dat er ongeveer 400.000 euro betaald moet worden door Insula Dei,
zo berkende RTLZ.
4. Solvay-topman wellicht voorzitter Engie
De Franse regering schuift Solvay-topman Jean-Pierre Clamadieu naar voren als volgende voorzitter van
energiereus Engie. Clamadieu, de Franse CEO van de Belgische chemiegroep Solvay, wordt daarmee wellicht
opvolger van Gérard Mestrallet als voorzitter van de Franse energiegroep. Hij kreeg maandag de steun van de
Franse regering. Het is nu enkel nog aan de raad van bestuur om te beslissen. De Franse staat heeft een
belang van ruim 24 procent in Engie en telt bijgevolg meerdere vertegenwoordigers in de raad van bestuur.
Later vandaag staat overigens een bijzondere raad van bestuur gepland bij Engie.
5. Manager van de dag: Florent Menegaux
Jean-Dominique Senard, die Michelin leidde sinds 2012, geeft zijn plaats af na de volgende algemene
vergadering. In een persmededeling geeft de bandenconstructeur aan dat de 64-jarige Fransman in mei 2019
wordt opgevolgd door de huidige COO van Michelin, Florent Menegaux. De 55-jarige Menegaux trad in 1997
in dienst bij Michelin als sales director voor Truck Tyres in het Verenigd Koninkrijk en de Republiek Ierland. Na
leidinggevende posities in Noord-Amerika en Zuid-Amerika, werd hij in 2005 benoemd tot hoofd van de regio
Afrika-Midden-Oosten. In december 2014 werd hij benoemd tot General Manager of Operations en in 2017
tot Executive Director General.
6. Tweet van de dag: Katie Couric
NBC-presentator Katie Couric weet wel waarom Nederlanders zo goed zijn in schaatsen. De schaats is volgens
haar namelijk een belangrijk vervoermiddel in een stad als Amsterdam, zo beweerde ze live op tv.
7. Koffieautomaat: Oxfam Novib
Penny Lawrence, de plaatsvervangend directeur van de Britse tak van hulporganisatie Oxfam, is opgestapt.
Oxfam Novib kwam vrijdag in opspraak door het uitlekken van een intern rapport naar de krant The Times.
Daaruit bleek dat Oxfam-medewerkers in 2010 in Haïti prostituees hebben ingehuurd voor seksfeesten.
Sommige prostituees waren mogelijk minderjarig. Lawrence was destijds verantwoordelijk voor de missies,
ook die naar Haïti in 2010 na de zware aardbeving daar. ‘Ik schaam me dat dit is gebeurd en neem de volle
verantwoordelijkheid’, aldus Lawrence. In een reactie dreigde de Britse regering subsidie in te trekken van
organisaties die zich in het buitenland misdragen. Oxfam krijgt per jaar liefst 35 miljoen euro van de regering.
Ook vanuit de EU kwamen er dreigementen van stopzetting van de miljoenensteun.

