PERSINFORMATIE

Miljardenclaim tegen Nederlandse Staatsloterij mogelijk naar de beurs
Proefproces in voorbereiding

Haarlem, 24 november 2017 – Litigation Investments heeft vandaag haar voornemen bekendgemaakt om
de claimzaak tegen de Nederlandse Staatsloterij naar de beurs te brengen via een reverse listing*. De
beursnotering voor een dergelijke kansrijke claim biedt eenieder de mogelijkheid een positie te
verwerven in de miljardenclaim tegen de Nederlandse Staatsloterij. De procesfinancier onderzoekt
momenteel de mogelijkheden en wordt hierin geadviseerd door diverse partijen in binnen- en
buitenland.
Staatsloterijclaim als volksaandeel
Frederick Matthaei, Founder en CEO van Litigation Investments, laat weten dat inmiddels de benodigde
fondsen aanwezig zijn om deze kansrijke claimzaak te financieren. Hij beschouwt de beursnotering voor
een dermate omvangrijke claim als een ‘claim van het volk’. Matthaei: ‘Honderdduizenden, zo niet
miljoenen Nederlanders zijn door de Nederlandse Staatsloterij vaak vele malen ‘pootje gelicht’. Met deze
beursnotering bieden wij hen de mogelijkheid om deel te nemen in de claim en schadeloos te worden
gesteld.
Miljardenclaim met ‘prijzenpot’ van 4 miljard euro
Onderzoek heeft uitgewezen dat er nog circa 4 miljoen gedupeerden beschikken over aankoopbewijzen
van loten en aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding op basis van de uitspraak van de Hoge
Raad van 30 januari 2015. Per gedupeerde is gedurende periode 2000 tot 2008 voor gemiddeld 1000
Euro aan loten gekocht. Hetgeen een claimomvang van 4 miljard Euro vertegenwoordigt.
Grote hoeveelheid vorderingen op basis van No Cure No Pay
Nadat diverse media in april 2017 berichtten over een proefproces heeft Litigation Investments vele
reacties ontvangen. Dit heeft ertoe geleid dat vele vorderingen op basis van No Cure No Pay aan
Litigation Investments zijn overgedragen. Deze vorderingen zijn onderbouwd met financiële gegevens ten
aanzien van de aankoopkosten van de loten over de periode van 2000 tot 2008.
Aanvang proefproces en honderdduizenden schadevergoedingsprocedures
Litigation Investments bereidt momenteel een proefproces voor dat is gericht op het verkrijgen van een
oordeel van de rechter over de hoogte van de schadevergoeding waarop individuele deelnemers
aanspraak kunnen maken. Volgens het vonnis van de Hoge Raad (van 30 januari 2015) bestaat de
schadevergoeding uit de aankoopkosten van loten. Nadat de vorderingen in het proefproces zijn

toegewezen zal Litigation Investments honderdduizenden schadevergoedingsprocedures voor
gedupeerden activeren op basis van No Cure No Pay.
*reverse listing
Een reverse listing is een speciale manier om een bedrijf naar de effectenbeurs te brengen. Bij een
reverse listing wordt een beursgenoteerd bedrijf dat weinig activiteiten ontplooit overgenomen door een
niet-beursgenoteerde onderneming.
Einde persinformatie, 24 november 2017.

Over Litigation Investments (www.litigation-investments.com)
Met als doel het verruimen van de toegang tot het rechtssysteem voor bedrijven en burgers alsook het
verminderen de machtsongelijkheid, initieert, organiseert en/of financiert Litigation Investments - op
basis van No Cure No Pay - kansrijke claimzaken. Hieronder vallen bedrijfsclaims, individuele claimzaken
alsook groepsvorderingen en arbitragezaken.
http://litigation-investments.com/Openbare-claimzaken/Nederlandse-Loterij/
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