Saabclub

The SAAB saga: mogelijks een akkoord in de maak...
'Spyker en GM vlakbij Saab-deal' General Motor en het Nederlandse sportwagenmerk Spyker zouden mogelijk morgen
(maandag 25 januari) al een akkoord bereiken over de zieltogende Zweedse GM-dochter Saab.

Vertegenwoordigers van GM en Spyker zijn sinds gisteren in Stockholm voor overleg met de Zweedse overheid. Het
persagentschap Bloomberg meldt dat er onderhandeld wordt over de noodzakelijke staatsgarantie van de Zweedse
regering om een lening van 400 miljoen euro bij de Europese Investeringsbank (EIB) mogelijk te maken. Zonder
staatsgarantie weigert de EIB het krediet te verstrekken. Volgens Financial Times zouden de twee partijen mogelijk
morgen (maandag 25 februari) al een akkoord bekend maken.

Spyker is naar verluidt nog de enige overgebleven kandidaatkoper voor Saab. Het consortium van Formule-1-patriarch
Bernie Ecclestone en de Luxemburgse investeringsmaatschappij Genii is definitief afgewezen. 'We hebben hard gewerkt
maar jammer genoeg heeft de tijd in ons nadeel gewerkt', zei de Zweedse Genii-investeerder Lars Carlström. 'We zijn blij
over de pogingen van Spyker om Saab te kopen. Het zou een perfecte eigeniaar voor het toekomstige Saab zijn. Het
bod van Genii staat in de wachtstand tot er een officiële mededeling van GM', zei Carlström.

Spyker zou Saab willen overnemen van GM voor 500 miljoen dollar. Dat zou voor een gedeelte in contanten en een deel
in aandelen in het nieuwe Saab worden betaald. Op die manier zou GM nog als minderheidsaandeelhouder van Saab de
nodige invloed behouden. De komende dagen wordt nog onderhandeld over de voorwaarden voor de deal. Naast de
cruciale Zweedse staatsgarantie voor de EIB-lening, heeft GM bezwaren tegen de Russische invloed op Spyker. De
Russische investeerder en miljardair Vladimir Antonov is de grootste aandeelhouder van Spyker en voorzitter van de
raad van bestuur van het Nederlandse sportwagenmerk. GM zou eisen dat Antonovs invloed bij Spyker beperkt zou
worden.

Het Amerikaanse autoconcern zou immers vrezen dat Saab-technologie na de verkoop aan Spyker via Antonov naar
Rusland zou verdwijnen. Die vrees voor verlies van know-how aan Rusland was ook een van de belangrijkste redenen
voor het mislukken van de verkoop van GM-dochter Opel aan het consortium van het Canadese Magna en de Russische
staatsbank Sberbank. Daarmee dwingt GM Spyker in een haast onmogelijke positie. Antonov is immers veruit de
belangrijkste geldschieter voor het verliesmakende Nederlandse beursgenoteerde bedrijf. Zonder de financiële armslag
van Antonov lijkt Spyker de overname van het veel grotere Saab nooit te kunnen bolwerken.
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