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Ingevolge art. 2:119 BW is iedere beursvennootschap gehouden om een registratiedatum vast te stellen aan de hand
waarvan bepaald kan worden wie als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden tijdens de algemene vergadering.
Preferente beschermingsaandelen, waarvan de houder is geregistreerd in het register van aandeelhouders van de
vennootschap, kunnen niet buiten de registratiedatum gehouden worden. Dit betekent dat op de preferente
beschermingsaandelen die na de registratiedatum zijn uitgegeven geen stemrecht kan worden uitgeoefend tijdens de
algemene vergadering die op de registratiedatum volgt. In deze bijdrage behandelt de auteur of dit de effectiviteit van
preferente beschermingsaandelen aantast. Daarbij besteedt hij aandacht aan de achtergrond en de ratio van de
registratiedatum en gaat hij in op de laatste wijziging van art. 2:119 BW van 1 juli 2010.

1. Inleiding

Op 1 juli 2010 is de wet tot implementatie van de richtlijn aandeelhoudersrechten (hierna: wet aandeelhoudersrechten)[2] in
werking getreden. Het doel van de wet aandeelhoudersrechten is het vergemakkelijken van deelname van aandeelhouders
aan de besluitvorming in de algemene vergadering.[3] Met de wet aandeelhoudersrechten heeft Nederland uitvoering
gegeven aan de richtlijn betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde
vennootschappen (hierna: richtlijn aandeelhoudersrechten).[4] De richtlijn aandeelhoudersrechten beoogt de rechten van
aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen te versterken en problemen die verband houden met het
grensoverschrijdend stemmen op te lossen.
Veel van de onderwerpen die door de richtlijn aandeelhoudersrechten worden aangesneden, waren reeds in de
Nederlandse wetgeving geregeld en komen om die reden niet aan de orde of worden hooguit wat aangescherpt in de wet
aandeelhoudersrechten. Een voorbeeld van een onderwerp dat is aangescherpt, is de regeling rondom de registratiedatum
aan de hand waarvan bepaald kan worden wie als stem- of vergadergerechtigden hebben te gelden in de algemene
vergadering (art. 2:119 lid 1 BW). Tot 1 juli 2010 konden beursvennootschappen ervoor kiezen om een registratiedatum vast
te stellen. Met de wet aandeelhoudersrechten is het facultatieve karakter omgezet in een verplicht karakter.
Beursvennootschappen moeten sinds 1 juli 2010 voor al hun aandelen een registratiedatum vaststellen.
De verplichting voor beursvennootschappen om een registratiedatum vast te stellen, brengt met zich mee dat preferente
beschermingsaandelen (hierna: prefs) niet buiten de registratiedatum gehouden kunnen worden. Dit betekent dat op prefs
die ná de registratiedatum en vóór de algemene vergadering worden uitgegeven geen stemrecht kan worden uitgeoefend.
In de literatuur is betoogd dat prefs niet effectief zullen zijn indien zij eerst na de registratiedatum zijn uitgegeven, wat tot
problemen kan leiden.[5] In deze bijdrage ga ik na of de nieuwe regeling van de registratiedatum de effectiviteit van prefs
aantast (paragraaf 3). In paragraaf 2 besteed ik aandacht aan de totstandkoming van de registratiedatum in Nederland en
de registratiedatum in het licht van de richtlijn aandeelhoudersrechten en de wet aandeelhoudersrechten.

2. De registratiedatum, de richtlijn aandeelhoudersrechten en de wet aandeelhoudersrechten

2.1 De registratiedatum zoals die in Nederland tot 1 juli 2010 gold

De belangrijkste reden voor de invoering van de registratiedatum in de Nederlandse wetgeving was dat steeds meer
beleggers bezwaren hadden tegen de blokkering van hun aandelen.[6] Tot 15 december 1999 moest een aandeelhouder die
vergaderrechten wilde uitoefenen in een beursvennootschap zijn bewijsstukken van aandeelhouderschap in bewaring
geven bij een bank, waarna de overdracht van de aandelen door de bank werd geblokkeerd. Met name institutionele
beleggers werden hierdoor in hun beleggingsvrijheid gehinderd.[7] Art. 2:119 BW maakte het mogelijk om op de aandelen
die op de registratiedatum waren geregistreerd stemrecht uit te oefenen, zonder dat een overdracht van de aandelen tussen
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deze dag en de algemene vergadering dat stemrecht deed vervallen. Het artikel kende een facultatief karakter en bood
bovendien de mogelijkheid om te differentiëren tussen aandelen.[8] Voor genoteerde gewone aandelen werd in de praktijk
een registratiedatum vastgesteld. Voor niet-genoteerde aandelen werd geen registratiedatum vastgesteld.

2.2 De richtlijn aandeelhoudersrechten

Ook op Europees niveau is gebleken dat met name institutionele beleggers bezwaren hadden tegen blokkering van hun
aandelen.[9] De aan een blokkeringsperiode verbonden financiële risico’s zouden te groot zijn, omdat tijdens de duur van die
periode marktschommelingen mogelijk zijn. Een van de doelstellingen van de richtlijn aandeelhoudersrechten is dan ook de
afschaffing van alle vormen van aandelenblokkering. Art. 7 lid 1 Richtlijn 2007/36/EG bepaalt dat de lidstaten moeten
zorgen dat er geen beperkingen mogen gelden voor de overdracht van aandelen gedurende de periode tussen de
registratiedatum en de datum van de algemene vergadering. In datzelfde artikel wordt in lid 2 bepaald dat de lidstaten
dienen te bepalen dat de vergader- en stemrechten van aandeelhouders moeten worden vastgesteld aan de hand van de
aandelen die zij op de registratiedatum houden. Voorts wordt in lid 2 in uitzondering op deze hoofdregel bepaald dat de
lidstaten de registratiedatum niet hoeven toe te passen op vennootschappen die op de dag van de vergadering de namen
en adressen van hun aandeelhouders uit een bestaand register van aandeelhouders kunnen halen. Het gaat hier om
naamaandelen, waarvan de houders te achterhalen zijn.

2.3 Art. 2:119 BW en de wet aandeelhoudersrechten

De Nederlandse wetgever heeft uitvoering gegeven aan de richtlijn aandeelhoudersrechten. Art. 2:119 BW is gewijzigd in
die zin dat thans een onderscheid wordt gemaakt tussen NV’s waarvan de aandelen niet aan enige beurs zijn genoteerd en
NV’s waarvan de aandelen (of certificaten van aandelen) zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt als bedoeld in art.
1:1 Wft. Voor de eerste categorie NV’s is het facultatieve karakter van de registratiedatum gehandhaafd. Voor de tweede
categorie NV’s is de registratiedatum verplicht.[10] De minister lichtte dit onderscheid toe door te stellen dat — voor zover
bekend — het systeem van de registratiedatum uitsluitend gehanteerd wordt door beursvennootschappen.[11] Deze
veronderstelling lijkt me juist. NV’s waarvan de aandelen niet ter beurze zijn genoteerd, zullen over het algemeen aandelen
op naam kennen en kunnen hun aandeelhouders uit het register van aandeelhouders halen. Voor deze aandeelhouders
heeft de registratiedatum geen toegevoegde waarde. Het probleem van grote aantallen aandelen die geblokkeerd zijn en de
belemmering in de beleggingsvrijheid die daar het gevolg van kan zijn, speelt niet bij niet-beursvennootschappen.
Opmerkelijk is dat de Nederlandse wetgever voor wat betreft beursvennootschappen de uitzondering van art. 7 lid 2 Richtlijn
2007/36/EG niet heeft opgenomen in art. 2:119 BW. Uit de Kamerstukken blijkt dat de minister ervan uitging dat van deze
uitzondering alleen gebruikgemaakt kan worden indien beursvennootschappen uitsluitend aandelen op naam hebben
uitgegeven.[12] Deze situatie zou zich in Nederland niet snel voordoen, aldus de minister; toonderaandelen zouden de
gangbare vorm zijn voor aandelen van beursvennootschappen. Juist deze soort aandelen zou in beginsel anonimiteit van
aandeelhouders impliceren. Ik zou hierbij twee kanttekeningen willen plaatsen. Ten eerste zou ik denken dat het kenmerk
van anonimiteit niet zozeer toegespitst moet worden op aandelen aan toonder. De houders van aandelen aan toonder zijn
weliswaar anoniem, maar dat geldt ook voor de houders van genoteerde aandelen op naam in de zin van de Wet giraal
effectenverkeer. De genoteerde naamaandelen zijn opgenomen in het girale systeem. In de regel zullen Necigef of
intermediairs als houders van genoteerde naamaandelen zijn geregistreerd in het register van aandeelhouders en niet de
houders van aandelen op naam.[13] Necigef en de intermediairs zullen vervolgens in hun administraties bijhouden wie
gerechtigden tot de aandelen zullen zijn en dit zijn voor de vennootschap onbekenden. Daarentegen loopt de administratie
van niet-genoteerde aandelen op naam — zoals uitgeleverde gewone aandelen, of prefs — niet via het systeem van de Wet
giraal effectenverkeer. De houders daarvan zijn in het register van aandeelhouders van de vennootschap ingeschreven en
zijn dus bekenden voor de vennootschap. Van belang is het onderscheid tussen genoteerde aandelen en niet-genoteerde
aandelen en niet het onderscheid tussen aandelen aan toonder en aandelen op naam.
Ten tweede wordt met art. 7 Richtlijn 2007/36/EG beoogd de verhandelbaarheid van aandelen te bevorderen. In dat licht
zou ik menen dat een vennootschap zou moeten kunnen differentiëren tussen niet-genoteerde aandelen op naam waarvan
de houders zijn ingeschreven in het register van aandeelhouders en genoteerde aandelen op naam of aan toonder waarvan
de houders onbekend zijn bij de vennootschap. De houders van niet-genoteerde aandelen op naam hebben er veelal zelf
voor gekozen om niet-genoteerde aandelen te houden en hebben geen behoefte aan een vrije verhandelbaarheid van
aandelen. Voor deze aandelen bestaat dan ook geen noodzaak tot het instellen van een registratiedatum met het daaraan
gekoppelde verbod om aandelen te blokkeren. Ik zie dan ook geen reden om de uitzondering die de richtlijn
aandeelhoudersrechten biedt niet in de Nederlandse wetgeving te implementeren.

3. Preferente beschermingsaandelen en registratiedatum

3.1 Inleiding
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In de regel pleegt een groot aantal Nederlandse beursvennootschappen zich te beschermen middels de mogelijkheid om
niet-genoteerde prefs uit te geven aan een stichting continuïteit. Het bestuur van deze stichting zal bestaan uit van de
vennootschap onafhankelijke bestuurders.[14] Aan de stichting continuïteit is in de regel een call-optie toegekend om de
prefs te nemen tot 50% van het na de uitoefening van de call-optie geplaatste aandelenkapitaal. De call-optie zal veelal door
de stichting worden uitgeoefend in situaties die in het algemeen als oorlogstijd worden aangeduid. Het bestuur wordt geacht
om een dergelijk besluit onafhankelijk van de vennootschap te nemen.
In de literatuur worden twee situaties van oorlogstijd onderscheiden waarin prefs kunnen worden uitgegeven:
1. de uitgifte van prefs met als doel om de vennootschap te beschermen tegen een vijandig openbaar bod; en
2. de uitgifte van prefs met als doel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenste invloeden en situaties,

zoals activistische aandeelhouders die het beleid van de vennootschap trachten te wijzigen, instabiele
besluitvorming in de algemene vergadering en een aantasting van de kwaliteit van bestuur en toezicht
(ongewenste concentratie van stemmenmacht).[15]

In de regel zal de stichting continuïteit de call-optie in de situatie van oorlogstijd uitoefenen tot 100% van het aan gewone
aandelen geplaatste aandelenkapitaal.[16] In de situatie van een ongewenste concentratie van stemmenmacht kan de
stichting continuïteit prefs nemen tot maximaal 30% van het aan gewone aandelen geplaatste aandelenkapitaal minus één
aandeel.[17] Zodra de prefs zijn uitgegeven aan de stichting continuïteit, zal zij als houder van de prefs worden ingeschreven
in het register van aandeelhouders van de vennootschap. Zij zal daarmee voor de vennootschap een bekende zijn. De
stichting continuïteit heeft geen belang bij een vrije verhandelbaarheid van de prefs; zij zal de prefs veelal aanhouden totdat
het gevaar weer geweken is.[18]

Doordat de wetgever geen gebruik heeft gemaakt van de uitzondering die de richtlijn aandeelhoudersrechten biedt, kunnen
prefs niet buiten de registratiedatum gehouden worden. Het gevolg daarvan is dat op prefs die ná de registratiedatum en
vóór de algemene vergadering zijn uitgegeven geen stemrecht kan worden uitgeoefend. Dit kan vervelend zijn, met name in
situaties van oorlogstijd. Juist dan kan het stemmenblok van de stichting gewenst zijn. Wordt de effectiviteit van de prefs nu
daadwerkelijk aangetast en leidt dit tot problemen? Hierna zal ik nagaan wat de gevolgen zijn van het niet implementeren
van de uitzondering van de richtlijn aandeelhoudersrechten voor prefs in de situatie van enerzijds een vijandig openbaar
bod en anderzijds een ongewenste concentratie van stemmenmacht.

3.2 Vijandig openbaar bod

Van een vijandig openbaar bod is sprake indien het openbaar bod niet de instemming heeft van de vennootschap. Het
bestuur en de raad van commissarissen van de vennootschap zullen daarom moeten onderzoeken of een uitgebracht
openbaar bod als vijandig moet worden aangemerkt.[19] Komen zij tot de conclusie dat het openbaar bod als vijandig moet
worden aangemerkt, dan kan een uitgifte van prefs gerechtvaardigd zijn.[20] Anders dan bij een ongewenste concentratie
van stemmenmacht, zal het doel van de uitgifte van prefs niet zozeer zijn gelegen in het verwateren van de stemmenmacht
van de activistische aandeelhouder in de algemene vergadering. De uitgifte van prefs heeft in geval van een vijandig bod
primair ten doel om te verhinderen dat de vijandige bieder alle, of de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van de
vennootschap verwerft. De uitgifte van prefs kan daarmee beschouwd worden als een handeling die het slagen van een
vijandig bod tracht te frustreren.[21] Naar mijn idee betekent dit dat het uitbrengen van een openbaar bod kort vóór of op de
registratiedatum van de algemene vergadering nog niet tot grote problemen hoeft te leiden. De bieder zal in de regel in die
algemene vergadering nog niets willen verrichten. Dat zal hij pas willen doen zodra hij het beoogde percentage van het
geplaatste kapitaal heeft weten te bemachtigen.[22] Bovendien staat de agenda voor die vergadering dan al vast, waardoor
de bieder ook niet veel kan verrichten tijdens die algemene vergadering.[23] Daar komt nog bij dat het niet zeer waarschijnlijk
is dat de bieder op dat moment al een groot belang in de vennootschap heeft opgebouwd.[24] Indien de bieder voorafgaand
aan het uitbrengen van het openbaar bod — door opkoop ter beurze of onderhandse aankopen buiten de beurs om — een
belang van enige omvang heeft opgebouwd, dan zal dat veelal bekend zijn bij de vennootschap. Bereikt of overschrijdt de
bieder namelijk een van de in art. 5:38 Wft genoemde drempelwaarden, dan zal hij dat onverwijld moeten melden bij de
Autoriteit Financiële Markten (AFM). De eerste meldingsplicht ontstaat zodra de bieder over ten minste 5% van het
geplaatste kapitaal van de vennootschap beschikt. Onder het wetsvoorstel uitvoering adviezen Monitoring Commissie[25]

wordt de eerste drempel van 5% verlaagd naar 3%, waardoor het bestuur van de vennootschap in een vroeger stadium op
de hoogte zal zijn van het belang van de bieder en daardoor niet alleen gerichter met de bieder kan communiceren, maar
ook met andere aandeelhouders.[26] In de regel zal er in dat geval overleg plaatsgevonden hebben met de bieder, waardoor
het bestuur niet voor verrassingen hoeft komen te staan. De bieder die een belang opbouwt, is ook op grond van de wet
(art. 2:8 BW) en rechtspraak gehouden om zijn intenties aan de vennootschap kenbaar te maken en om met de
vennootschap redelijk overleg te voeren.[27] Al met al betekent het niet buiten de registratiedatum kunnen houden van prefs
in een situatie van een vijandig bod weliswaar dat de stichting geen stemrecht kan uitoefenen, maar dat leidt naar mijn idee
niet tot onoverkomelijke problemen.

3.3 Ongewenste concentratie van stemmenmacht

Dan de tweede situatie van oorlogstijd, te weten een ongewenste concentratie van stemmenmacht. Het gaat hier om een
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activistische aandeelhouder die tegen de wens in van het bestuur van de vennootschap veranderingen wenst aan te
brengen in het beleid en de strategie van de vennootschap. Zodra de intenties bekend zijn, zal het bestuur van de
vennootschap de stemmenmacht van de activistische aandeelhouder willen neutraliseren door de uitgifte van prefs. Veelal
zal de activistische aandeelhouder het bestuur en de raad van commissarissen benaderen om veranderingen te
bewerkstelligen, de zogenoemde ‘one-on-one-gesprekken’. Niet alleen is er de laatste tijd een tendens waarneembaar
waarbij er steeds vaker voorafgaand aan de algemene vergadering overleg plaatsvindt tussen aandeelhouders en de
ondernemingsleiding,[28] ook ligt het in de rede dat activistische aandeelhouders een constructieve dialoog met de
ondernemingsleiding aangaan.[29] Het wetsvoorstel uitvoering adviezen Monitoring Commissie moet dan ook in dat licht
gezien worden. Een constructieve dialoog tussen de vennootschap en haar aandeelhouders kan een bijdrage leveren aan
een duurzame relatie waardoor de vennootschap minder kwetsbaar wordt.[30] Ook genoemd kan worden het principe dat
voorafgaat aan best practice-bepaling IV.4.4 van de Nederlandse Corporate Governance Code op grond waarvan
aandeelhouders zich ten opzichte van de vennootschap dienen te gedragen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid,
waaronder valt de bereidheid om een dialoog met de vennootschap aan te gaan. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat het
bestuur steeds vaker sneller op de hoogte zal zijn van de intenties van de aandeelhouders en minder snel voor
verrassingen zal komen te staan. Onverwachte wendingen of intenties van aandeelhouders die eerst vlak voor de
registratiedatum duidelijk worden, lijken mij daarmee eerder uitzondering dan regel.[31]

Blijkt uit het overleg tussen de activistische aandeelhouder en het bestuur van de vennootschap dat het bestuur het voorstel
van de activistische aandeelhouder in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming acht en
steunt, dan is er niets aan de hand en zal uitoefening van de call-optie niet aan de orde zijn. Het bestuur zal het voorstel
uitwerken en kan, al dan niet op verzoek van de activistische aandeelhouder, het onderwerp agenderen voor de algemene
vergadering. Indien het bestuur niets ziet in het voorstel van de activistische aandeelhouder en deze zijn voorstel wenst
door te drukken, dan zal de aandeelhouder gebruik kunnen maken van het agenderingsrecht van art. 2:114a BW, uiteraard
voorover hij aan een van de twee getalscriteria van dat artikel voldoet. Is uit het overleg met het bestuur gebleken dat de
bedoelingen van de activistische aandeelhouder agressief zijn, in die zin dat aangestuurd wordt op een wijziging van de
strategie van de vennootschap, dan behoort het bestuur in de gelegenheid gesteld te worden een redelijke termijn in te
roepen om hierop te reageren (de responstijd).[32] Het bestuur behoort die tijd te gebruiken voor nader beraad en
constructief overleg, in ieder geval met de desbetreffende aandeelhouder, verkent de alternatieven en zal daarbij in overleg
treden met het bestuur van de stichting continuïteit. Daarmee is er een conflict ontstaan met de activistische aandeelhouder.
De intenties van de activistische aandeelhouder zijn ruimschoots vóór de registratiedatum bekend en de stichting
continuïteit zal de call-optie uitoefenen. Zij wordt als houder van de prefs in het register van aandeelhouders van de
vennootschap ingeschreven en zal op de registratiedatum houder zijn van de prefs. Dientengevolge kan de stichting tijdens
de algemene vergadering het stemrecht op de prefs uitoefenen. Dat de bedoelingen van de activistische aandeelhouder
meteen na uitoefening van het agenderingsrecht (of zelfs daarvoor) duidelijk worden, blijkt ook uit de praktijk. In die gevallen
waarin gebruik is gemaakt van het agenderingsrecht, ging het om bedoelingen die als agressief bestempeld konden
worden, zoals voorstellen tot heenzending van de raad van commissarissen en benoeming van nieuwe commissarissen,
ontslag van de bestuursvoorzitter, benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter, splitsing van de vennootschap,
strategiewijzigingen, enz.[33] Doemt de activistische aandeelhouder kort vóór de registratiedatum op zonder daarbij gebruik
te maken van het agenderingsrecht, dan zou hij op de algemene vergadering hooguit een motie van wantrouwen kunnen
indienen, of kunnen proberen om een reeds geagendeerd voorstel te blokkeren. Gebruikmaken van het agenderingsrecht
kan hij in ieder geval niet meer. Uitoefening van de call-optie en de mogelijkheid om op de prefs in de algemene vergadering
te stemmen, zouden dan niet noodzakelijk zijn geweest. Voor de volgende vergadering kunnen de prefs dan worden
uitgegeven en worden geregistreerd op de nieuwe registratiedatum.
Met het wetsvoorstel uitvoering adviezen Monitoring Commissie zal naar mijn mening de transparantie van de intenties van
aandeelhouders worden vergroot. Ik doel dan met name op het nieuwe art. 5:43a Wft op grond waarvan eenieder die de
beschikking krijgt over ten minste 3% van het kapitaal of ten minste 3% van de stemmen in een beursvennootschap aan de
AFM moet melden of hij bezwaar heeft tegen de op de website van de vennootschap vermelde strategie van de
vennootschap. Indien het standpunt ten aanzien van de strategie van de vennootschap wordt gewijzigd, dient dat eveneens
onverwijld door de aandeelhouder aan de AFM te worden medegedeeld.
Uit het voorgaande concludeer ik dat de intenties van de activistische aandeelhouder in de regel geruime tijd vóór de
registratiedatum bekend zullen zijn bij de ondernemingsleiding. De stichting continuïteit heeft dan ruimschoots de
gelegenheid om de call-optie vóór de registratiedatum uit te oefenen. Aan het probleem dat prefs niet buiten de
registratiedatum gehouden kunnen worden, wordt dan niet toegekomen.

3.4 Alternatieven

Stel nu dat desondanks vlak voor of na de registratiedatum een activistische aandeelhouder opduikt met onheuse
bedoelingen. Wat kunnen de vennootschap en de stichting dan doen?[34]

Bij het geringste gevaar kan de stichting het zekere voor het onzekere nemen en de call-optie voorafgaand aan de
registratiedatum uitoefenen. Daarbij moet de stichting het bepaalde in art. 5:70 lid 1 onderdeel c Wft in ogenschouw nemen.
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Een ander alternatief is dat het bestuur van de vennootschap de algemene vergadering verdaagt.[35] Ondertussen oefent de
stichting de call-optie uit tot 30% minus één aandeel van het aantal stemrechten. Vervolgens roept het bestuur een nieuwe
algemene vergadering bijeen met dezelfde agenda als die van de oorspronkelijke vergadering. Voor die nieuwe vergadering
zal dan een nieuwe registratiedatum gelden. Doordat de prefs zijn uitgegeven voorafgaand aan de nieuwe registratiedatum,
zal de stichting het stemrecht op de prefs kunnen uitoefenen in de verdaagde algemene vergadering.
Een mogelijk laatste alternatief dat ik hier bespreek, is het volgende. Art. 2:119 lid 1 BW bepaalt dat zij die op de
registratiedatum aandeelhouder zijn stemgerechtigd zijn en niet zij die op de datum van de algemene vergadering
aandeelhouder zijn. Er wordt aldus een keuze gemaakt tussen twee momenten waarop men stemgerechtigd dient te zijn.
Dit is iets anders dan aandelen waarop überhaupt geen stemrecht kan worden uitgeoefend, zoals aandelen die worden
gehouden door de vennootschap zelf. Ik zou daarom menen dat aandelen die na de registratiedatum worden uitgegeven en
waarop aldus op grond van art. 2:119 lid 1 BW niet gestemd kan worden, niet hoeven te worden beschouwd als aandelen
waarmee geen rekening hoeft te worden gehouden bij de vaststelling in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is
in de zin van art. 2:24d BW. Dit gezegd hebbende, zou in de statuten kunnen worden bepaald dat bepaalde cruciale
besluiten van de algemene vergadering, zoals het benoemen en ontslaan van bestuurders en commissarissen,
statutenwijziging, fusie, splitsing, enz., slechts genomen kunnen worden indien een bepaald gedeelte van het geplaatste
kapitaal — zeg twee derde — vertegenwoordigd is in de algemene vergadering.[36] Indien de agenda van een algemene
vergadering een dergelijk voorstel bevat en het bestuur kort na de registratiedatum ter ore komt dat een activistische
aandeelhouder onheuse intenties heeft, dan oefent de stichting de call-optie uit. De stichting meldt haar prefs niet aan,
waardoor een groot gedeelte van het geplaatste aandelenkapitaal (30% minus één aandeel) niet ter vergadering is
vertegenwoordigd. De kans is dan erg klein dat in die vergadering twee derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd
is. Het voorstel kan niet worden aangenomen. Om desondanks toch tot besluitvorming te kunnen komen, zouden de
statuten moeten bepalen dat er in die situatie een tweede vergadering kan worden belegd, waarin het besluit kan worden
genomen zonder quorumeis, of met een lagere quorumeis. Voor die vergadering zal dan een nieuwe registratiedatum
moeten worden vastgesteld en omdat de prefs dan al zijn geplaatst, kan de stichting in die tweede vergadering wel het
stemrecht uitoefenen.

4. Afrondende opmerkingen

De in de titel van deze bijdrage gestelde vraag dient bevestigend te worden beantwoord, zij het dat de gevolgen minder erg
zijn dan zij op het eerste gezicht lijken. In de praktijk zal de effectiviteit van preferente beschermingsaandelen niet worden
aangetast door het niet buiten de registratiedatum kunnen houden van prefs, omdat uitoefening van het stemrecht op de
prefs in de algemene vergadering volgende op die registratiedatum niet noodzakelijk zou zijn geweest. De vijandige bieder
die kort vóór of op de registratiedatum een vijandig bod uitbrengt, zal op de algemene vergadering die direct op de
registratiedatum volgt nog niet veel willen en kunnen verrichten. De activistische aandeelhouder zal gezien de
ontwikkelingen op het gebied van corporate governance de dialoog aangaan met het bestuur van de vennootschap,
waardoor de intenties van de activistische aandeelhouder geruime tijd vóór de registratiedatum bekend zullen zijn bij de
ondernemingsleiding. De stichting continuïteit zal daardoor voldoende tijd hebben om de call-optie voorafgaand aan de
registratiedatum uit te oefenen. Eventuele alternatieven zullen dan niet zo snel hoeven te worden toegepast.
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