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Antonveneta 

 

In de Italiaanse bankwereld is sedert enkele maanden een fascinerend spel aan de gang, 

met mogelijk grote gevolgen voor het Europese bancaire landschap. ABN AMRO is 

onder leiding van bestuursvoorzitter Rijkman Groenink in een hevige overnamestrijd 

gewikkeld om de Banca Antonveneta uit Padua, qua omvang de achtste bank van Italië. 

Deze parel uit het Italiaanse bankwezen is al langer de oogappel van ABN AMRO. Die 

heeft al een tijd een strategische deelname van circa 20 procent in Antonveneta. Sinds 

enige weken heeft ABN AMRO een overnamebod van 25 euro per aandeel uitstaan. ABN 

AMRO speelt het overnamespel strikt volgens de regels om de Italiaanse autoriteiten 

geen stok te geven om de hond te slaan. Gouverneur Antonio Fazio van de Italiaanse 

centrale bank moet als mededingingsautoriteit ABN AMRO toestemming verlenen om 

zijn deelname in Antonveneta uit te breiden. Hij weigert dit evenwel categorisch, en wel 

zonder opgaaf van redenen. Fazio is de paus van het Italiaanse bankwezen; hij is net als 

de echte paus voor het leven benoemd. Hij ziet het als zijn taak om het inefficiënte 

Italiaanse bankwezen, dat al decennia doortrokken is van nepotisme en politieke 

benoemingen, eerst te laten fuseren en consolideren, alvorens het bloot te stellen aan 

overnames door buitenlandse banken. Dat is tegen de Europese overnameregels, en dat 

weet de Italiaanse bankpaus donders goed. Daarom hanteert hij als een echte 

Macchiavelli de Italiaanse trukendoos van achterkamertjespolitiek en 

vertragingstactieken om ABN AMRO deze overname onmogelijk te maken. Zo heeft hij 

achter de schermen een duister verbond van nationalistische aandeelhouders 

gemobiliseerd, via de weinig kapitaalkrachtige Banca Populare di Lodi, om ABN AMRO 

af te troeven. Tot nu toe leek Fazio zijn zin te krijgen met deze white knight oplossing, 

hoewel de witte ridder steeds meer trekken van een zwarte roofridder aan het krijgen was. 

De Europese Commissie en de Italiaanse beurstoezichthouder Consob volgen dit gevecht 

eveneens met buitengewone aandacht. Vorige week woensdag oordeelde Consob dat 

Lodi zich schuldig heeft gemaakt aan 'ongeoorloofde samenspanning' bij de aankoop van 

aandelen Antonveneta. Als Fazio en Lodi met dit achterbakse en duistere spel wegkomen, 

dan zijn buitenlandse overnames van Italiaanse banken voorlopig van de baan. Binnen de 

Europese Unie begint de consolidatie van het bank- en verzekeringswezen nu eindelijk op 

gang te komen onder het devies: eten of gegeten worden. Dat zal ertoe leiden dat 

sommige EU landen hun bancaire en financiële trots zullen verliezen. Nederland is 

gelukkig gezegend met een belangrijke en efficiënte financiële sector die eerder tot de 

eters dan tot de gegetenen zal gaan behoren, maar dan moet het Europese overnamespel 

wel correct worden gespeeld. Daar zit nu net het probleem. Veel Zuid-Europese landen 

respecteren het beginsel van wederkerigheid niet en willen wel eten maar niet gegeten 

worden. Gelukkig heeft ABN AMRO nu ook beurstoezichthouder Consob aan zijn zijde 

gekregen, die beseft dat de toch al niet geweldige Italiaanse reputatie hierdoor in het 

buitenland forse deuken heeft opgelopen. Als de Italiaanse mededingings- en 

toezichtsautoriteiten niet voldoende zelfreinigend vermogen kennen, dan moet dit 

wellicht van de Italiaanse justitie komen. ABN AMRO heeft inmiddels ook zijn toevlucht 

genomen tot de Italiaanse rechter, net als Lodi, maar de vraag is of de rechter zich tot een 

uitspraak in deze zaak bevoegd acht. Daarom is het te hopen dat Groenink en de zijnen 

het overnamegevecht om Antonveneta dezer dagen alsnog in hun voordeel zullen weten 



te beslechten. Dat is niet alleen goed nieuws voor ABN AMRO Bank, maar ook voor het 

gehele Europese bank- en verzekeringswezen. 
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