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UITGEVER

Reed Elsevier koopt
zorgdatabedrijf
Amsterdam Reed Elsevier heeft
$ 100 mln (€ 80 mln) op tafel gelegd om eigenaar te worden van
het Amerikaanse Health Market
Science (HMS), een verzamelaar
van artsengegevens. Dat zeggen
bronnen rond HMS. Het bedrag
duidt erop dat de aankoop een van
de grotere acquisities van het uitgeefconcern zal worden. Reed Elsevier maakte donderdag bekend
HMS over te nemen. Het concern
wordt toegevoegd aan de divisie
LexisNexis Risk Solutions, dat
informatie levert aan verzekeraars
en lokale autoriteiten om fraude
op te sporen. HMS verzamelt informatie over de activiteiten van
Amerikaanse doktoren. Door databestanden te koppelen wil Reed
Elsevier inzicht geven of er te veel
wordt gedeclareerd door verzekeraars en ziekenhuizen. fd

ADVOCATUUR

10%

Uit onderzoek
blijkt dat minder
dan 10% van de
advocatenkantoren antwoord
geeft op vragen
van potentiële
cliënten.
cliënten
en.
BRON: DE ADVO-CATENWIJZER
EN CASENGO

JUSTITIE

Vijf jaar cel geëist tegen frauderende
topman transportbedrijf Rynart
Amsterdam Het Openbaar Mi-

nisterie (OM ) heeft donderdag
vijf jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist tegen Franck Rynart,
de voormalig bestuursvoorzitter
van het in 2007 omgevallen Brabantse transportbedrijf Rynart.
Dit faillissement is volgens het
OM veroorzaakt door fraude.
Rynart heeft zich volgens het
OM schuldig gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrifte en
witwassen. De boekhouding zou
onder zijn leiding op grote schaal
zijn opgepompt en vervalst.
Persoonlijk heeft Franck Rynart
volgens het OM zichzelf verrijkt
met € 40 mln, ten koste van de
financiers en banken van Rynart.
Hij ontkent schuld.
Ook tegen twee medeverdachten van Rynart heeft het OM onvoorwaardelijke celstraffen geëist.

De oud-cfo van Rynart, Arno V.,
hoorde een onvoorwaardelijke
celstraf van vier jaar tegen zich eisen. Bart V., de financiële man van
Rynart in de Hongaarse vestiging,
moet van het OM twaalf maanden
onvoorwaardelijk de gevangenis
is. De strafeis van het OM tegen
een vierde verdachte, de oud-controller Ronald Rynart, volgt naar
verwachting volgende week.
Rynart gold jarenlang als een
wonder van Nederlandse ondernemingszin. Maar volgens het OM
was een groot van de activiteiten
verzonnen. Zo verzon het bedrijf
volgens het OM dat er vijftig vorkheftrucks, een dieseltankstation
en een sprinklerinstallatie werden
gekocht. Om deze nepactiviteiten
te verhullen, creëerde de onderneming een stelsel van valse facturen en overeenkomsten. fd

DETAILHANDEL

Amerikaanse supermarktketen
Wal-Mart ziet winst stijgen
Amsterdam Detailhandelscon-

cern Wal-Mart heeft in het derde
kwartaal 2,8% meer winst geboekt
ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat maakte
Wal-Mart donderdag bekend. De
stijging resulteerde in een
omzet van $ 118,1 mrd.
De omzet van de winkels in Amerika (zo’n
60% van de totale

omzet) steeg met 0,5%, rekening
houdend met hetzelfde aantal
winkels vorig jaar. Wal-Mart heeft
11.156 winkels in 27 landen.
De winst per aandeel kwam
uit op $ 1,15. Dit is beter dan
verwacht: analisten gepeild door
Bloomberg hadden gerekend op
$ 1,12. De resultaten zijn een opsteker voor Doug McMillon, sinds
februari ceo. Onder zijn leiding
zijn er meer kleinere winkels geopend om zo de omzet te laten
stijgen. Deze strategie moet
leiden tot een betere service.
Het concern profiteert ook
van de lagere gasprijzen in
de Verenigde Staten en de afnemende werkloosheid.
Ondanks de stijgende omzet
stelt McMillon de winstverwachting voor 2014 voor de
tweede keer naar beneden bij. fd

