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1.

De aan de lokale markt genoteerde vennootschap New Sources Energy N.V. (hierna: NSE) heeft eind 2011 haar
beschermingsmaatregel in de vorm van prioriteitsaandelen vervangen door preferente beschermingsaandelen (hierna:
prefs). Als toelichting voerde NSE aan dat prioriteitsaandelen als een permanente bescherming worden gezien en vanwege
dat permanente karakter steeds minder als ‘good practice’ worden beschouwd.[1] Prefs daarentegen zouden uitsluitend
geplaatst worden in een situatie waarin sprake is van een overval op de vennootschap of anderszins een zodanige druk
door aandeelhouders op het bestuur wordt uitgeoefend ter zake van de gang van zaken en de strategie van de
vennootschap dat de uitgifte van prefs gerechtvaardigd zou zijn, aldus die toelichting.

2.

De door NSE ingezette overgang naar prefs past in een tijd waarin meer permanente beschermingsmaatregelen als
prioriteitsaandelen en certificering aan populariteit inboeten. Het bijzondere van de prefs bij NSE is dat deze kunnen worden
uitgegeven ten laste van de reserves van de vennootschap. Daardoor is de stichting continuïteit die de prefs neemt niet
genoodzaakt om een kredietfaciliteit aan te gaan met een bank om bij de uitgifte van de prefs aan haar stortingplicht te
kunnen voldoen. In de praktijk wordt de kredietfaciliteit als een steeds grotere last beschouwd. Enige tijd geleden schreef ik
over dit probleem en opperde toen om weer terug te grijpen naar certificering in een wat gematigdere vorm.[2]

3.

Ingevolge art. 6.5 van de statuten van NSE kan het tot uitgifte bevoegde orgaan besluiten om prefs uit te geven ten laste
van de reserves van de vennootschap. In het verlengde hiervan, bepaalt art. 8.2 van de statuten van NSE dat indien prefs
worden uitgegeven ten laste van reserves van de vennootschap, zij voor het gehele nominale bedrag worden volgestort. De
statuten van NSE reppen van reserves in het algemeen. Dit betekent dat de prefs zowel ten laste van de vrij uitkeerbare
reserves als ten laste van die wettelijke reserves waarvan de wet bepaalt dat deze kunnen worden omgezet in
aandelenkapitaal kunnen worden volgestort.[3] Volstorting van aandelen ten laste van een reserve is in de praktijk niet
ongebruikelijk. Zo zien we met regelmaat dat beursvennootschappen stockdividenden al dan niet in de vorm van
keuzedividend betaalbaar stellen. In dat geval worden aan de aandeelhouders aandelen uitgekeerd ten laste van de in een
bepaald boekjaar gemaakte winst. Ook de uitgifte van bonusaandelen die plegen te worden volgestort ten laste van een
reserve komt voor.

4.

Is het mogelijk om de reserves aan te wenden voor de volstorting van de prefs door de stichting continuïteit? Bij de
beantwoording van deze vraag spelen naar mijn idee twee kwesties: het vennootschapsrechtelijke principe dat de nemer
van aandelen een stortingsplicht jegens de vennootschap heeft en de vraag in hoeverre de vennootschap bonusaandelen
kan uitgeven aan anderen dan aan haar aandeelhouders.

5.

Ingevolge art. 2:80 lid 1 BW moet bij het nemen van het aandeel daarop het nominale bedrag worden gestort. Deze
stortingsplicht houdt een schuld in van de nemer van de aandelen aan de vennootschap. Vanuit de vennootschap bezien is
de stortingsplicht van de aandeelhouder een vorderingsrecht dat aanstonds bij het nemen van het aandeel opeisbaar is. De
nemer van de aandelen kan de schuld voldoen door een inbreng in geld of in natura te verrichten. De inbreng dient reëel te
zijn.[4]
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6.

In geval van uitgifte van bonusaandelen vindt geen storting door de aandeelhouder plaats. De aandelen worden volgestort
doordat een gedeelte van de reserves wordt omgezet in geplaatst kapitaal.[5] In feite vindt een uitkering plaats ten laste van
reserves. Kunnen anderen dan aandeelhouders – in dit geval de stichting continuïteit – aanspraak maken op een dergelijke
uitkering? In de literatuur wordt aangenomen dat anderen aanspraak kunnen maken op reserves, mits de statuten zulks
bepalen of indien en voor zover zij aanspraken hebben op liquidatiewinst bij ontbinding van de vennootschap.[6] Derden,
zoals een stichting continuïteit die nog geen aandeelhouder is, kunnen derhalve slechts aanspraak maken op de reserves
indien zij gerechtigd zijn tot het vermogen van de vennootschap. Die gerechtigdheid tot het vermogen zal uit de statuten
moeten blijken. Ook voor het verkrijgen van een recht op prefs die ten laste van de reserves worden volgestort – zeg maar
‘bonusprefs’ – is een noodzakelijk vereiste dat men gerechtigd is tot het vermogen van de vennootschap.[7] Bonusaandelen
worden in de praktijk dan ook vrijwel alleen aan aandeelhouders uitgegeven. Ik meen dat het mogelijk is om prefs ten laste
van reserves aan een stichting continuïteit uit te geven, mits de statuten met zo veel woorden bepalen dat de stichting
gerechtigd is tot het vermogen van de vennootschap. Uit de statuten van NSE blijkt niet met zo veel woorden dat de
stichting continuïteit gerechtigd is tot het vermogen van NSE. Er staat niet meer dan dat prefs ten laste van een reserve
kunnen worden uitgegeven. Een dergelijke uitgifte door NSE aan de stichting is daarom naar mijn idee niet mogelijk.

7.

Is het mogelijk om – zoals bij NSE – op enig later moment middels een wijziging van de statuten in de statuten op te nemen
dat het bestuur een uitkering kan doen aan de stichting in de vorm van prefs? De aandeelhouders weten dat de statutaire
regels door een besluit van de algemene vergadering kunnen worden gewijzigd en dat besluitvorming op democratische
wijze en met inachtneming van het daaromtrent in de statuten bepaalde geschiedt. Aandeelhouders hebben nu eenmaal
geen onaantastbare rechten.[8] Het besluit dient wel de toets van de redelijkheid en billijkheid te doorstaan. Ik zou denken
dat het besluit niet snel in strijd zal zijn met de redelijkheid en billijkheid indien het besluit in het belang is van de
vennootschap. Van belang daarbij is in hoeverre de introductie van prefs leidt tot een verwatering van de economische
rechten en stemrechten van de houders van gewone aandelen.[9] Een verwatering van economische rechten kan zo veel
mogelijk geminimaliseerd worden door een minimaal winstrecht aan de prefs toe te kennen (zie art. 25.1 van de statuten
van NSE, waarover hierna onder 10) en verder geen andere aanspraak op het vermogen van de vennootschap toe te
kennen aan de stichting dan tot het bedrag waarmee de prefs dienen te worden volgestort. Van een verwatering van
economische rechten hoeft derhalve niet of nauwelijks sprake te zijn. De kans op vernietiging van het besluit tot
statutenwijziging wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt daarmee verkleind. Verwatering van het stemrecht
van houders van gewone aandelen is wel aan de orde, maar dat wordt nu juist beoogd met de uitgifte van de prefs. Het
bestuur zal daarom bij het besluit tot uitgifte van de prefs en de daarmee gepaard gaande omzetting van reserves in
kapitaal moeten beoordelen of de uitgifte en de daaruit voortvloeiende verwatering van stemrecht gerechtvaardigd is.[10]

8.

In de regel verleent de vennootschap een calloptie aan de stichting continuïteit tot het nemen van prefs in het kapitaal van
de vennootschap. Zo komt het oordeel om in een bepaalde situatie prefs uit te geven toe aan het bestuur van de stichting
dat in de regel uit onafhankelijke personen bestaat.[11] De toekenning van de calloptie geschiedt doordat het bestuur van de
vennootschap een besluit neemt tot het verlenen van rechten tot het nemen van prefs aan de stichting continuïteit. Het
bestuur bouwt daarbij voort op het besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van het bestuur als het bevoegde
orgaan tot het verlenen van rechten tot het nemen van prefs. Het bestuur dient bij het voorstel aan de algemene
vergadering tot aanwijzing van het bestuur als het bevoegde orgaan tot het verlenen van de calloptie alle feiten en
omstandigheden die relevant zijn voor de aanwijzing aan te geven.[12] De volstorting van de prefs ten laste van de reserves
van de vennootschap valt mijns inziens onder dergelijke feiten en omstandigheden.

9.

De prefs worden uitgegeven op het moment dat de stichting de calloptie uitoefent. Ingevolge art. 2:96 lid 5 BW hoeft het
bestuur van de vennootschap niet nog een besluit tot uitgifte van de prefs te nemen. De uitgifte geschiedt vormvrij. De
uitgifte van de prefs wordt ingeschreven in het Handelsregister en in het register van aandeelhouders van de vennootschap.
De stichting dient de storting te verrichten. Indien de stichting blijkens de statuten gerechtigd is tot het vermogen van de
vennootschap, kan storting geschieden door omzetting van reserves in kapitaal. Het bestuur – indien daartoe bevoegd – zal
een besluit moeten nemen tot uitkering van de reserves ter grootte van het totale nominale bedrag van de uit te geven prefs.
Vindt de uitgifte van de prefs echter plaats krachtens besluit van het bestuur, bijvoorbeeld in het kader van een putoptie, dan
kan het bestuur de besluiten tot uitgifte en tot uitkering van de reserves combineren.

10.
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Ingevolge art. 25.1 van de statuten van NSE zijn prefs die zijn uitgegeven ten laste van de reserves gedurende een periode
van drie jaar na uitgifte niet gerechtigd tot de winst. Omdat art. 6.8 van die statuten bepaalt dat uiterlijk binnen 18 maanden
na de dag waarop voor het eerst prefs zijn uitgegeven een algemene vergadering bijeen geroepen zal worden met als doel
om de prefs in te kopen dan wel in te trekken, zullen de prefs de facto niet-winstgerechtigd zijn. Hiermee zal beoogd worden
een verwatering van het winstrecht van de houders van gewone aandelen te voorkomen. Ingevolge art. 2:105 lid 9 BW kan
geen van de aandeelhouders geheel worden uitgesloten van het delen in de winst. In de literatuur wordt aangenomen dat
deze bepaling restrictief dient te worden uitgelegd.[13] Wat opvalt is dat het wetsartikel spreekt van het geheel uitsluiten van
de winst. Daarvan is naar mijn idee geen sprake indien aandelen gedurende bepaalde tijd van de winst zijn uitgesloten. Zo
kunnen de statuten bepalen dat houders van een bepaalde soort aandelen gedurende een aantal jaren geen winst
ontvangen, of dat op aandelen van een bepaalde soort eerst winst wordt uitgekeerd nadat aan de houders van aandelen
van een andere soort het saldo van de aan hen toekomende agioreserve is uitgekeerd. In die gevallen komt aan de houders
van aandelen van een zekere soort gedurende bepaalde tijd geen winst toe. In het geval van NSE zullen de prefs geheel
van de winst zijn uitgesloten, omdat bij voorbaat vast staat dat de prefs na zekere tijd zullen worden ingetrokken waarbij het
streven is om ze in ieder geval na verloop van 18 maanden in te trekken of in te kopen. Met andere woorden, er worden
aandelen uitgegeven waarvan men van tevoren weet dat daar geen winst op zal worden uitgekeerd. Ik acht het niet geheel
uitgesloten dat prefs waarvan bij voorbaat vaststaat dat daarop in het geheel geen winst wordt uitgekeerd in strijd zijn met
het bepaalde in art. 2:105 lid 9 BW.[14]

11.

Art. 8.2 van de statuten van NSE bepaalt dat prefs die ten laste van de reserves worden volgestort voor het gehele nominale
bedrag moeten worden volgestort. Daarmee kan NSE op flexibele wijze uitvoering geven aan het in het hierboven
genoemde art. 6.8 van de statuten van NSE bepaalde. De volledig volgestorte prefs kunnen – anders dan niet-volgestorte
prefs – worden ingekocht. Geschiedt de inkoop om niet, dan is geen machtiging van de algemene vergadering vereist,
waardoor het niet nodig zal zijn om een algemene vergadering bijeen te roepen. De stichting ontvangt dan geen vergoeding
voor de prefs. De prefs blijven na de inkoop volgestort. Vervolgens kunnen de ingekochte prefs worden ingetrokken, waarna
het op de prefs gestorte bedrag teruggeboekt kan worden naar de reserves. De prefs kunnen ook rechtstreeks worden
ingetrokken, in welk geval intrekking ingevolge art. 10.5 van de statuten van NSE geschiedt zonder terugbetaling. Hiermee
wordt economische verwatering van de houders van gewone aandelen zo veel mogelijk voorkomen.

12.

Ten slotte nog iets over de formaliteiten rondom de uitgifte van de bonusprefs. Algemeen wordt aangenomen dat het eigen
vermogen van de vennootschap groter moet zijn dan de som van het kapitaal en de reserves wil een uitgifte van
bonusaandelen mogelijk zijn.[15] Wenst NSE op een zeker moment prefs uit te geven terwijl niet aan dit vereiste wordt
voldaan, dan kunnen de prefs niet op de door NSE beoogde wijze worden uitgegeven. Het beschermingsinstrument zal
daarmee aan effectiviteit inboeten. In het verlengde van deze opvatting wordt ook wel verdedigd dat in geval van een
uitkering uit de reserves waartoe op een andere vergadering dan de jaarvergadering wordt besloten een tussentijdse
vermogensopstelling dient te worden opgesteld. De ratio van art. 2:105 lid 4 BW zou zulks medebrengen.[16] Passen we
deze opvatting toe op de uitgifte van bonusprefs, dan kan zulks een probleem opleveren indien de vennootschap in een
noodsituatie verkeert en snel prefs wenst uit te geven. Het opstellen van een tussentijdse vermogensopstelling zal in de
regel geen sinecure zijn.

13.

Al met al meen ik dat het mogelijk is om bonusprefs uit te geven aan de stichting continuïteit. Daartoe is in ieder geval een
uitdrukkelijke statutaire grondslag vereist waaruit blijkt dat de stichting tot op zekere hoogte gerechtigd is tot het vermogen
van de vennootschap. Invoering van deze beschermingsvariant zou ook tijdens de rit bij statutenwijziging moeten kunnen
worden ingevoerd. Door verwatering van economische rechten van de houders van gewone aandelen zo veel mogelijk te
voorkomen, wordt een succesvol beroep op vernietiging van het besluit tot statutenwijziging geminimaliseerd. De regels van
kapitaalbescherming beperken NSE in haar bewegingsruimte en daarmee de effectiviteit van dit beschermingsmiddel.
Gelukkig biedt art. 25.1 van de statuten van NSE ook de mogelijkheid om op prefs een preferent dividend uit te keren. In dat
geval zal de stichting continuïteit zelf voor financiering van de prefs moeten zorgdragen.

 
Voetnoten

[1]
Zie de notitie inzake corporate governance die NSE op haar website heeft geplaatst en welke is te raadplegen via
www.newsourcesenergy.com/assets/files/corporate_goverance/20111117_Corporate_Governance.pdf.

[2]
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R.A.F. Timmermans, ‘Certificering met mate als alternatief voor beschermingsprefs’, Vennootschap & Onderneming 2009/11, p. 217 e.v.

[3]
Art. 2:389 lid 6 BW voor wat betreft de reserve deelnemingen en art. 2:390 lid 2 BW voor wat betreft de herwaarderingsreserve.

[4]
Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/110.

[5]
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 189, Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*
2009/137 en 222.

[6]
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 333.2, Asser/Maeijer 2-III 2000/ 451. Op uitkering van de
dividendreserve hebben andere winstgerechtigden geen aanspraak, aldus het Handboek. Vgl. art. 2:23b lid 1 BW.

[7]
Aldus Van der Grinten in zijn naschrift in De NV, p. 257 bij H. Van Wilsum, ‘Bescherming door (preferente) beschermingsaandelen kan beter en
aanzienlijk goedkoper’, De NV 1991/69, p. 253 e.v, m.nt. Van der Grinten. Van der Grinten laat zich kritisch uit over de constructie waarbij ‘bonusprefs’
worden uitgegeven aan een stichting continuïteit die niet gerechtigd is tot het vermogen van de vennootschap. Een dergelijke constructie zou zich niet
verdragen met het vennootschapsrecht.

[8]
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 343.

[9]
Vgl. Bier, Uitkeringen aan aandeelhouders, deel 42 Uitgaven vanwege het instituut voor Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 194, voor een
soortgelijk voorbeeld.

[10]
Zie over de vraag in welke situaties het daadwerkelijk treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen gerechtvaardigd kan zijn Asser/Maeijer, Van
Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009/635 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

[11]
Art. 5:71 lid 1 onder c Wft.

[12]
Best practice bepaling IV.3.8 van de Nederlandse corporate governance code. Hetzelfde geldt voor een voorstel waarbij het bestuur wordt aangewezen
als het tot uitgifte bevoegde orgaan.

[13]
De Kluiver & Meinema, ‘Dwingend vennootschapsrecht na de Wet herziening preventief toezicht en de mogelijkheden van statutaire of contractuele
afwijking en aanvulling’, WPNR 2002/6503, p. 658.

[14]
Vgl. Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 333, waarin wordt gesteld dat het met de grondslag
van de kapitaalvennootschap in strijd zou zijn dat een aandeelhouder is buitengesloten van een aandeel in de winst.

[15]
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 333.2, Asser/Maeijer, Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II*
2009/ 152 en Van Schilfgaarde/Winter, Van de BV en de NV, Deventer: Kluwer 2009, nr. 26. Anders Huizink, Losbladige rechtspersonen 2006, art.
2:80, aant. 6.

[16]
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, nr. 334 en Bier, Uitkeringen aan aandeelhouders, deel 42
Uitgaven vanwege het instituut voor Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 202, die stelt dat een uitkering uit de reserves altijd een
tussentijdse uitkering is in de zin van art. 2:105 lid 4 BW. Anders Van Schilfgaarde/Winter, Van de BV en de NV, Deventer, Deventer: Kluwer 2009, nr.
26, die menen dat het vereiste van een tussentijdse vermogensopstelling niet van toepassing is op een uitkering van reserves. Vgl. Timmerman,
‘Vragen uit de rechtspraktijk’, Ondernemingsrecht 2004/27, die de uitgifte van bonusaandelen niet als een tussentijdse uitkering in de zin van art. 2:105
BW beschouwt en constateert dat het verstandig lijkt om een tussentijdse vermogensopstelling op te stellen.
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