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Verklaring van de Raad van Bestuur van Trafigura Beheer BV 
 
16 november 2012  
 
Het Nederlandse Openbaar Ministerie en Trafigura Beheer BV hebben vandaag overeenstemming 
bereikt over een schikking. De schikking heeft betrekking op alle zaken in verband met de 
afhandeling van de slops van de Probo Koala in de haven van Amsterdam in 2006. Het beroep in 
cassatie dat in enkele  zaken nog aanhangig was bij de Hoge Raad, is ingetrokken.  Met deze 
schikking zijn ook de overige zaken met betrekking tot de vennootschap en haar bestuurders in 
verband met dit incident afgehandeld.  Geen van de bestuurders van Trafigura heeft in het kader van 
deze schikking schuld erkend of aansprakelijkheid aanvaard. 
 
Trafigura verwelkomt het einde van deze zaak in Nederland.  Het lijdt weinig twijfel dat er fouten zijn 
gemaakt en betrokkenen zijn het er over eens dat de zaken anders hadden moeten worden 
aangepakt. De onderneming betreurt  de werkelijke en vermeende gevolgen van het incident ten 
zeerste.   
 
Trafigura is voortdurend bezig met het  evalueren en controleren van de manier waarop zaken 
worden gedaan, Trafigura zorgt er daarbij voor dat de verplichtingen aan de gemeenschappen 
waarin zij actief is, worden nagekomen. Dit incident heeft hieraan extra impulsen en urgentie 
gegeven en heeft geleid tot de invoering van een robuust proces van stelselmatige controle en 
verbetering.  
 
De schikking van vandaag stelt Trafigura in staat een hoofdstuk af te sluiten en zich weer te richten 
op de voortgaande en substantiële inzet voor en betrokkenheid bij Afrika.  
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Voor meer informatie:  
Trafigura’s Global Press Office: +44 207 009 1708 of media@trafigura.com  
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