Pomerantz is het oudste ‘securities litigation’ advocatenkantoor
van de Verenigde Staten. Het vertegenwoordigt de belangen van
gedupeerde aandeelhouders en is toonaangevend specialist in
aandeelhoudersschade bij fraude en in mededingingszaken.
Daarnaast is het gespecialiseerd in corporate governance
hervormingen.
Pomerantz adviseert institutionele beleggers
over hun juridische positie als de waarde
van hun beursgenoteerde effecten is gedaald
als gevolg van fraude en ander verwijtbaar
handelen. De cliënten van Pomerantz zijn
institutionele beleggers die zijn gevestigd over
de hele wereld, inclusief pensioenfondsen,
fondsmanagers, vermogensbeheerders en
financiële instellingen. Veel beleggers laten
het monitoren van hun vermogen op
onregelmatige schades over aan Pomerantz.
Op dit moment monitort Pomerantz een
vermogen van ruim $3 miljard, welk
bedrag jaarlijks toeneemt.
Naast zijn hoofdkantoor in New York heeft Pomerantz vestigingen
in Los Angeles, China en Parijs. De Parijse vestiging is onlangs
geopend, omdat Pomerantz een significant en groeiend aantal
Europese pensioenfondsen bedient en het de Europese pensioenfondsensector verder wil steunen. Daarom is het voor Pomerantz
een eer om tijdens het Pensioen Pro Awards-diner de Zilveren
Award uit te mogen reiken voor beste middelgrote pensioenfonds.
Pomerantz is toegewijd aan het bedienen van institutionele
beleggers, ongeacht hun omvang, en heeft een proactieve
aanpak in zijn advisering en belangenbehartiging.
Al sinds zijn oprichting, meer dan 80 jaar geleden, is Pomerantz
een drijvende kracht achter de evolutie van effectenrecht en heeft
het een impact op de rechtsvorming. Bijvoorbeeld in het geschil
naar aanleiding van BP’s olieramp in de Golf van Mexico in 2010
behaalde de firma belangrijke overwinningen voor beleggers
die buiten de Amerikaanse beurzen effecten hadden gekocht.
In 2013 en 2014 zorgde Pomerantz ervoor dat hun vorderingen
– ondanks een eerdere beslissing van het Amerikaanse
Hooggerechtshof (Morrison vs Nat’l Australia Bank (2010)) –
toch door de Amerikaanse rechters konden worden behandeld.
Deze overwinningen zijn de eerste en enige keer sinds Morrison

dat een Amerikaanse rechtbank investeerders heeft toegelaten
om vorderingen in te dienen op geleden verliezen betreffende
in het buitenland verhandelde effecten.
Rechters erkennen de deskundigheid van de Pomerantz advocaten
en stellen de firma dan ook regelmatig aan als lead counsel in
grote en complexe effectenzaken. Daardoor heeft Pomerantz
een leidende rol in enkele van de meest actuele en prominente
zaken. Een voorbeeld hiervan is de zaak tegen Petroleo Brasileiro
SA (Petrobas) in de Verenigde Staten. In deze zaak wordt gesteld
dat Petrobras en zijn topmanagers zich jarenlang hebben
beziggehouden met omkoping en witwaspraktijken. De schade
bedraagt vele miljarden dollars. Het proces tegen Petrobras en
de leidende rol die Pomerantz daarin speelt, krijgt wereldwijd
veel aandacht, onder meer kenbaar door grote publicaties in
onder andere de New York Times, Forbes, de Wall Street
Journal, de Financial Times, Revista Piauì en l’Agéfi.
In 2016, werd Pomerantz door Lex Machina uitgeroepen als
de meest actieve firma in effectengeschillen die gedupeerden
in de Verenigde Staten vertegenwoordigt.
Jeremy Lieberman, de co-managing partner van Pomerantz,
schrijft het succes van zijn firma toe aan een innovatieve strategie.
Pomerantz neemt bijvoorbeeld niet alleen in ogenschouw of de
cijfers van een bedrijf technisch nauwkeurig zijn, maar toetst tevens
of ze “kwalitatief accuraat” zijn - met andere woorden, of ze een
echt goed beeld van de financiële toestand van een onderneming
weergeven.

“We hebben altijd een unieke en originele

aanpak gehad in onze procesvoering en in
het formuleren van aansprakelijkheidsgronden.
Dat maakte ons 80 jaar geleden in deze zaken
de firma bij uitstek en dat maakt ons vandaag
de dag nog steeds de firma bij uitstek.”
Jeremy Lieberman

Pomerantz heeft in talrijke gevallen succesvol gebruikgemaakt van
procesvoering om hervorming van corporate governance teweeg
te brengen. Pomerantz overweegt altijd of dergelijke hervormingen
in overweging moeten worden genomen voordat de zaak wordt
geschikt. Rechtszaken, en specifieker gezegd effectenzaken, zijn
een belangrijk instrument voor institutionele beleggers in Europese
landen om verbeterede corporate governance te bewerkstelligen
en daarmee om transparantie van en verantwoording door
bedrijven te waarborgen.
In de loop der jaren hebben rechters keer op keer de kwaliteiten
van Pomerantz om de belangen van beleggers krachtig en met
succes te vertegenwoordigen erkend. Niet alleen de rechtbanken,
maar ook cliënten appreciëren zijn expertise, ethiek en resultaten.
Ter bewijsvoering, de volgende ontvangen e-mail van de hoofdeiser
in ons collectief proces tegen Delcath Systems,Inc.:

Jeremy Lieberman

Ik wilde alleen maar mijn diep gegronde dank uitspreken, vanwege
deze interessante, educatieve, lonende en gedenkwaardige ervaring voor mij. Het was een genoegen om met u en andere leden van
uw bedrijf te werken. Uw harde werk, ijver, kennis en vaardigheid
zou naar mijn mening niet overtroffen kunnen worden.

Jeremy Lieberman, internationaal erkend als expert
in securities litigation, staat aan het roer van vele
beleggerszaken, waaronder de historische zaak
tegen Petrobras in de Verenigde Staten. In Comverse
Technology Sec. Litig., bereikte hij een $225 mln
schikking voor de class van aandeelhouders.

Bij het kiezen van een advocatenkantoor om mijn belangen in de
DCTH rechtszaak te vertegenwoordigen, heb ik veel onderzoek
gedaan alvorens ik bij Pomerantz tekende. Mijn primaire criteria
waren simpel: een firma gevestigd in New York City (waar ik denk
dat de beste van Amerika zitten); die oud en gevestigd is; en een
firma die een echte pionier was bij het vertegenwoordigen van
gedupeerde beleggers in effectenzaken - waarbij het zeer
succesvol was. Pomerantz past perfect binnen deze definitie.
Toen we verder in de rechtszaak kwamen, realiseerde ik me dat
het bedrijf goed gerespecteerd, betrouwbaar en levendig was. Ze
waren uiterst responsief en beschikbaar als dat nodig was, hadden
altijd mijn belangen hoog in het vaandel, en deden fantastisch
werk om mijn vertrouwen op te bouwen en mij leidraden te geven
die me, naar mijn mening een waardige ‘lead plaintiff’ hebben
gemaakt. En tenslotte, leverden ze resultaat! De uitkomst van
deze rechtszaak heeft mijn verwachtingen sterk overtroffen, en
ik zal altijd de kennismaking met en de ervaring van “deze reis”
met Pomerantz waarderen.
Met een succesvol verleden, een bedrijvig heden en oog voor
de toekomst, blijft Pomerantz strijden voor de rechten van de
investeerders en het initiëren van verbetering in corporate
governance wereldwijd.
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Gekwalificeerd als advocaat zowel in de U.K. als in
de Verenigde Staten, staat Jennifer Pafiti – naast
haar rol als advocaat in effectenzaken – aan het
hoofd van Investor Relations bij Pomerantz. Daarnaast
zit zij onder meer in het honoraire bestuur van Equal
Rights Advocates (“ERA”), een organisatie die opkomt
voor de belangen van vrouwen in juridische beroepen.
In 2016 selecteerde de Daily Journal Ms. Pafiti voor
zijn prestigieuze “Top 40 Under 40” lijst van beste jonge
advocaten in California. In 2017 werd Ms. Pafiti als
een ‘rising star’ gekwalificeerd door Super Lawyers.

