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Weer een keer een nieuwsbrief van ons
Het is een heel poosje geleden dat u een nieuwsbrief van ons kreeg. De
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nieuwsbrief heeft niet de hoogste prioriteit gehad in de afgelopen tijd. Onze
werkzaamheden kregen die prioriteit echter wel. En dat had iets met elkaar te
maken. We laten echter nu graag weer iets van ons horen.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Peter Oudshoorn en Jan Pieter van Ree
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M. 06 - 53 80 54 44
jpvanree@cf-support.nl
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M. 06 - 10 94 23 97
pjoudshoorn@cf-support.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Het nieuwe BV-recht en de overnamepraktijk
Recent hebben wij een tweetal workshops verzorgd over de gevolgen van het
nieuwe BV-recht voor het MKB. Zoals u weet zijn er heel wat zaken gewijzigd
op het gebied van kapitaal- en crediteurenbescherming en op het gebied van
de inrichtingsvrijheid van de statuten van een BV.

Profiel
Accountants, advocaten en
notarissen doen een beroep op ons
indien zij bij hun cliënten te maken
krijgen met werkzaamheden in het
grensgebied van juridische en
financiële of bedrijfseconomische
expertise, zoals bedrijfsadvies,
bedrijfswaardering,
bedrijfsoverdracht, herstructurering,
financiering, insolventie, juridische
fusie of splitsing, etc. Met name in die
gevallen wanneer zij onvoldoende tijd

Kapitaal- en crediteurenbescherming

Als het gaat om de kapitaal- en crediteurenbescherming is de opvallendste
wijziging waar wij in de overnamepraktijk mee te maken krijgen het vervallen
van het verbod op financiële steunverlening (het voormalige artikel 2:207c).
Dit biedt in voorkomende gevallen net even wat meer mogelijkheden bij de
financiering van een aandelentransactie. Verder krijgen we in het kader van

hebben, niet onpartijdig kunnen zijn,
een vaktechnische belemmering
hebben en/of behoefte hebben aan
een specialist. Wij zijn snel en flexibel
voor u beschikbaar, onafhankelijk,
loyaal aan uw kantoor en ons ervan
bewust dat u pas tevreden bent als
uw cliënt tevreden is. Met recht
“professionals voor professionals”
dus.

het met het oog op overdracht lichter maken van een BV te maken met de
uitkeringstest die een bestuurder zal moeten doen alvorens goed te keuren
dat het eigen vermogen wordt verminderd door dividenduitkering of
andersoortige terugbetalingen van kapitaal.
Inrichtingsvrijheid van de statuten

Als het gaat om de inrichtingsvrijheid van de statuten van een BV dan gaat dit
naar verwachting een stevig effect krijgen op onze werkzaamheden. Als wij
nu statuten van een BV onder ogen kregen, dan konden we in heel beperkte
tijd de specifieke zaken eruit lichten, omdat de statuten grotendeels standaard
waren. In de toekomst zullen we de statuten zeer kritisch moeten doornemen
op voor onze praktijk relevante issues. Immers, er zijn nu allerlei soorten
aandelen mogelijk met allerlei soorten stemrecht en met allerlei soorten
winstgerechtigheid. Ook kunnen aan bepaalde soorten aandelen allerlei
statutaire verplichtingen (verbintenisrechtelijke verplichtingen, kwaliteitseisen
of situaties die leiden tot aanbiedingsplicht en/of overdracht van aandelen)
verbonden zijn die effect hebben op de waarde van een aandelenpakket.
Meer dan voorheen kunnen er dus variaties zijn in stemrecht, winstrecht en
verplichtingen, die alle zorgvuldig zullen moeten worden gewogen (dat kan
best heel ingewikkeld zijn) en die mogelijk kunnen leiden tot een andere dan
de pro rata parte waarde van een aandelenpakket.
Statuten versus aandeelhoudersovereenkomst

Heel veel zaken die wij voorheen bij samenwerking regelden in een
aandeelhoudersovereenkomst, kunnen nu geregeld worden in de statuten.
Voor het opnemen van deze zaken in de statuten pleit onder meer dat er dan
statutaire sancties kunnen worden toegepast, zoals schorsing van stemrecht,
winstrecht of vergaderrecht. Een ander voordeel is dat nieuwe
aandeelhouders onmiddellijk gebonden zijn aan de statutaire afspraken.

Tegen het opnemen van deze zaken in de statuten pleit het feit dat statuten in
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principe openbaar zijn. Dus gevoelige samenwerkingsinformatie, laat staan
prijsformules, zullen we niet snel opnemen in de statuten. Ook zijn statuten in
de regel minder flexibel aan te passen dan een aandeelhoudersovereenkomst
doordat altijd de gang naar de notaris dient te worden gemaakt.

In de praktijk zal het zich wel uitkristalliseren wat we extra gaan opnemen in
de statuten. Van bepaalde standaardeisen (zoals dat in een samenwerking
een aandeelhouder ook voor de vennootschap werkzaam dient te zijn)
kunnen wij ons indenken dat deze in de statuten worden opgenomen. De
aandeelhoudersovereenkomst zal naar onze verwachting echter niet
overbodig worden gezien de nadelen die we zojuist hebben genoemd.

Een idee is misschien nog om het partij zijn bij een
aandeelhoudersovereenkomst statutair te verankeren. Door een statutaire
kwaliteitseis voor een aandeelhouder in het leven te roepen die hem of haar
verplicht partij te zijn bij een aandeelhoudersovereenkomst en deze
aandeelhoudersovereenkomst ook na te leven. Op dat moment zou je
mogelijk ook statutaire sancties (in plaats van nu alleen een boete) kunnen
verbinden aan het niet naleven van de aandeelhoudersovereenkomst.
STAK overbodig door stemrechtloze aandelen?

Een belangrijk verschil tussen een stemrechtloos aandeel en een certificaat is
dat een stemrechtloos aandeel vergaderrecht heeft (hetgeen er dus toe kan
leiden dat bij elke AV de hele familie aan tafel zit) en dat bij een certificaat er
een keuze is om vergaderrecht toe te kennen of niet.

Daarnaast is het via een STAK gemakkelijker te regelen dat
certificaathouders, zonder dat ze bij de familie aan tafel hoeven, toch een
beperkte vorm van invloed hebben (bijvoorbeeld door de bevoegdheid tot het
benoemen van één van de bestuurders van de STAK).

De verwachting is derhalve dat de STAK ook in de toekomst nog steeds een
nuttige functie zal kunnen vervullen.
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Recente opdrachten
In de afgelopen tijd hebben wij ondermeer succesvol afgerond / bijgedragen
aan:


Het tot stand komen van een deal in een slepende situatie van uitkoop
van een minderheidsaandeelhouder.



De overdracht van een bouwonderneming van vader aan twee zoons.



De begeleiding van het aankoopproces van een zelfstandig onderdeel
van een landelijk dagblad (vormgeving) aan een drukkerij.



Het tot stand komen van een deal tussen een accountantskantoor en de
belastingdienst inzake een discussie over de waarde van een vijf jaar
geleden overgedragen onderneming in familieverband.



De begeleiding van de uittreding van een minderheidsaandeelhouder in
een onderneming voor transport en opslag.



De waardebepaling van enkele ondernemingen in het kader van de
totstandkoming van een echtscheidingsconvenant.



Advisering inzake en opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten met
betrekking tot ondernemingen actief in ontwikkelingslanden.



De waardebepaling van een grote woninginrichter (in het kader van
uittreding van één van de aandeelhouders), van een onderneming op het
gebied van technische installaties (in het kader van participatie) en van
een tweetal administratiekantoren (één in het kader van samenwerking,
een andere in het kader van verkoop).



Een deskundigenbericht in opdracht van de rechter inzake fraude door
een werknemer.
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