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Geachte heer, mevrouw, 
 

Middels deze brief willen wij u informeren over het volgende: 
Vandaag heeft Kroymans Corporation, de holding waartoe Alfa Romeo Nederland behoort, 

surseance van betaling aangevraagd. Meer in het bijzonder gaat het om de holding, en niet om de 

individuele werkmaatschappijen. Voor Alfa Romeo Nederland is geen surseance aangevraagd.  

 
De verslechterde marktomstandigheden en de kredietcrisis hebben de Corporation belet om het 

herstelplan, dat reeds maanden geleden is ingezet, te kunnen voltooien. Het liquiditeitstekort kon 
niet op eigen kracht worden aangezuiverd. De banken hebben nu ook een punt bereikt waarop zij 

niet zonder deze bijzondere beschermingsmaatregel (de surseance van betaling) verder willen 
gaan in hun financiering. 

 
Er zal nu een bewindvoerder worden aangesteld die zich samen met de Raad van Bestuur en de 

directies van de individuele maatschappijen zal buigen over de toekomst van de verschillende 

werkmaatschappijen. Wanneer dit proces zal worden voltooid is nu moeilijk te voorspellen. Het is 
evident dat alle partijen er belang bij hebben dat de bedrijfsvoering van vitale onderdelen 

gedurende dit proces doorgang kan vinden.  

 

Ondergetekende zal met de Raad van Bestuur en de bewindvoerder alles in het werk stellen om de 
bedrijfsvoering en het betalingsverkeer te continueren. Ofschoon ook Alfa Romeo de effecten voelt 

van de crisis, is onze bedrijfsvoering gezond en flexibel.  
 

Wij hopen u volgende week verder te kunnen berichten. Het spijt ons u dit nieuws te moeten 
brengen. Hoewel wij ons realiseren dat u wellicht een aantal vragen heeft, kunnen wij op de 

meeste vragen helaas nog geen concreet antwoord geven, behalve dat Alfa Romeo Nederland 
operationeel blijft. 

 
Tot slot verwijzen wij u naar het door Kroymans Corporation op 20 maart verstuurde persbericht. 

 

Met vriendelijke groet, 
Alfa Romeo Nederland B.V. 

 
Jan Wouter Kleinjan 
Managing Director 

 
 


