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Preferente beschermingsaandelen (beschermingsprefs) zullen in de regel niet oneindig lang blijven uitstaan. In de praktijk
wordt het uitstaan beëindigd door deze aandelen in te trekken. Daartoe is een besluit van de algemene vergadering vereist
dat een twee derde meerderheid behoeft indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Zijn de beschermingsprefs anders dan na aankondiging van een openbaar bod uitgegeven, dan zal de
stichting – wil zij de biedplicht ontlopen – niet meer dan 30% van de stemrechten in de algemene vergadering mogen
uitoefenen. In zo'n geval zou de stichting de besluitvorming omtrent intrekking wel eens niet in eigen hand kunnen hebben.
Overwogen zou kunnen worden om het uitstaan van de beschermingsprefs op andere wijzen te beëindigen. Daarbij zou
gedacht kunnen worden aan de verkrijging van beschermingsprefs door de vennootschap en voorwaardelijke intrekking en
eventueel aan de overdracht aan een bevriende derde, of overgang krachtens juridische fusie.

1. Inleiding

Een door Nederlandse beursvennootschappen veelvuldig gehanteerde maatregel om zich te beschermen tegen
ongewenste invloeden van derden is die waarbij de vennootschap preferente beschermingsaandelen (hierna:
beschermingsprefs) uit kan geven aan een stichting continuïteit. Zijn de beschermingsprefs eenmaal uitgegeven, dan zal het
uitstaan van de beschermingsprefs in de regel na enige tijd worden beëindigd. In deze bijdrage sta ik eerst kort stil bij de
uitgifte en financiering van beschermingsprefs (paragraaf 2).[2] Vervolgens ga ik meer uitgebreid in op het beëindigen van
het uitstaan van de beschermingsprefs (paragraaf 3) en behandel ik een aantal methoden waarmee die uitgifte beëindigd
kan worden (paragraaf 4). Paragraaf 5 gaat over het opnieuw uitoefenen van de optie. Tussendoor zal ik ook aandacht
besteden aan enkele praktijkgevallen, waaronder de onlangs door NN Group en ProQR Therapeutics aangekondigde
bescherming en de door Wereldhave aangekondigde aanpassing van haar bescherming. Zoals te doen gebruikelijk rond ik
deze bijdrage af met enkele afsluitende opmerkingen (paragraaf 6).

2. Uitgifte en financiering van beschermingsprefs

De uitgifte van beschermingsprefs vindt meestal plaats nadat de stichting een aan haar toegekende calloptie uitoefent. Het
voordeel van de calloptie is dat de beslissing om de beschermingsprefs uit te geven bij de – in de regel onafhankelijke –
stichting ligt. Een ander voordeel is dat de uitgifte niet afhankelijk is van besluitvorming van de algemene vergadering; de
vennootschapsrechtelijke besluitvorming is al afgerond op het moment waarop de stichting de calloptie uitoefent. Deze
voordelen spelen niet bij de putoptie. Bij de putoptie ligt het initiatief tot uitgifte bij de vennootschap en zal een aanwijzings-
of uitgiftebesluit genomen moeten worden door de algemene vergadering.[3]

Bij de uitoefening van de calloptie zal de stichting onder meer haar doel, hetgeen bij de optieverlening en in de
calloptieovereenkomst is bepaald, en de RNA-norm in ogenschouw moeten nemen. Daarbij is onder meer van belang dat er
sprake is van invloeden die de continuïteit van (het beleid van) de vennootschap en de belangen van degenen die bij de
vennootschap zijn betrokken schaden.[4] Zo'n situatie kan aanleiding zijn voor de stichting om de calloptie uit te oefenen.

Om de financieringslasten zo laag mogelijk te houden, stort de stichting een kwart van het totale nominale bedrag van de
beschermingsprefs. De stichting financiert deze storting in de regel met een lening bij een bank. De lopende kosten van de
stichting – waaronder de bereidstellingsprovisie die de stichting aan de bank verschuldigd is – worden door de
vennootschap gefinancierd doordat deze laatste een storting à fonds perdu verricht.[5] Een tendens in de praktijk is dat het
nominale bedrag van de gewone aandelen en de beschermingsprefs wordt verlaagd, waardoor de financieringslasten van
de stichting afnemen.[6] Een andere ontwikkeling is die waarbij de mogelijkheid bestaat om het bedrag dat op de
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beschermingsprefs wordt gestort ten laste van de vrije reserves van de vennootschap te brengen.[7] Wordt hier van meet af
aan voor gekozen, dan hoeft financiering door een bank zelfs niet meer nodig te zijn.[8]

3. Beëindiging van het uitstaan van de beschermingsprefs: intrekking van beschermingsprefs

Er kan een moment komen waarop het uitstaan van de beschermingsprefs niet langer gerechtvaardigd is. Daarbij dient
wederom de RNA-norm in ogenschouw genomen te worden en de vraag gesteld te worden of de continuïteit (van het
beleid) van de vennootschap en de belangen van de betrokkenen nog immer worden geschaad. Is dat niet langer het geval,
dan kan het uitstaan van de beschermingsprefs beter worden beëindigd. De in de praktijk meest beproefde methode is die
waarbij de vennootschap de beschermingsprefs intrekt.[9] Intrekking van de beschermingsprefs geschiedt krachtens een
besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering.[10] Om rechtstreekse intrekking van de beschermingsprefs
mogelijk te maken, zullen de statuten van de vennootschap moeten bepalen dat de beschermingsprefs kunnen worden
ingetrokken met terugbetaling.[11] Bepalen de statuten niet met zoveel woorden dat aandelen van een soort (in dit geval dus
beschermingsprefs) kunnen worden ingetrokken met terugbetaling, dan wordt wel aangenomen dat met analogische
toepassing van de regeling voor de BV intrekking desalniettemin kan plaatsvinden met instemming van de houders van de
aandelen van de soort.[12] Het moge duidelijk zijn dat die instemming van de stichting eenvoudigweg kan worden verkregen.

Ingevolge art. 2:99 lid 5 BW is voor het besluit tot kapitaalvermindering een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit
vereist van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Is die
goedkeuring hier vereist? Blijkens de parlementaire geschiedenis is van een afbreuk aan rechten niet reeds sprake indien
enkel belangen of mogelijke belangen worden aangetast.[13] De term “afbreuk aan rechten” moet restrictief worden
uitgelegd. Algemeen wordt aangenomen dat van een afbreuk aan rechten geen sprake kan zijn indien vóór de uitgifte van
de betreffende aandelen in de statuten van de vennootschap is bepaald dat de vennootschap het recht heeft om deze
aandelen in te trekken.[14] De aandeelhouder die aandelen neemt waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat deze
kunnen worden ingetrokken, weet dat zijn aandelen kunnen worden ingetrokken.[15]

Voor zover de statuten van de vennootschap niet anders bepalen, zal het besluit tot intrekking van de algemene
vergadering met een gewone meerderheid kunnen worden genomen. Ingevolge art. 2:99 lid 6 BW geldt echter een
dwingendrechtelijk voorgeschreven versterkte meerderheid van twee derden indien minder dan de helft van het geplaatste
kapitaal van de vennootschap in de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Omdat de stichting als houder van de
beschermingsprefs in de algemene vergadering vertegenwoordigd zal zijn, zal dit versterkte meerderheidsvereiste niet snel
van toepassing zijn. Dit kan anders zijn indien de beschermingsprefs anders dan na aankondiging van een openbaar bod
zijn uitgegeven en de stichting dientengevolge minder dan 30% van de stemrechten zou mogen uitoefenen wil de biedplicht
op haar niet van toepassing zijn. Ik kom hier in paragraaf 4.1 op terug. Overigens meen ik dat de stichting ook mag
meestemmen over de intrekking van de aandelen die zij zelf houdt. Haar aandelen zijn immers het onderwerp van de
kapitaalvermindering.

Omdat met de intrekking slechts het op de in te trekken beschermingsprefs gestorte bedrag wordt terugbetaald, omvat het
besluit tot kapitaalvermindering niet de uitkering van het eventueel ontbrekende preferente dividend over de periode vanaf
de dag volgend op de laatste periode waarover voor het laatst preferent dividend werd uitgekeerd – dan wel indien de
beschermingsprefs na die dag werden uitgegeven, vanaf de dag van uitgifte – tot en met de dag waarop de
beschermingsprefs worden ingetrokken. Er zal aldus tevens een besluit tot uitkering van het ontbrekende preferente
dividend genomen moeten worden.[16] Omdat op de beschermingsprefs in de regel een kwart van het nominale bedrag is
gestort, dient de stichting continuïteit ontheven te worden van haar (resterende) stortingsplicht. De wet laat zulks toe ter
uitvoering van het besluit tot kapitaalvermindering.[17]

Zodra het besluit tot intrekking door de algemene vergadering is genomen, zal de vennootschap het besluit moeten
neerleggen bij het handelsregister en van die neerlegging aankondiging moeten doen in een landelijk verspreid dagblad.[18]

Schuldeisers van de vennootschap kunnen vervolgens binnen twee maanden na aankondiging van voornoemde
nederlegging door een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het besluit tot kapitaalvermindering in verzet komen met
vermelding van de waarborg die wordt verlangd.[19] Anders dan bij ontbinding en liquidatie van een vennootschap, kan een
aandeelhouder van de vennootschap niet zonder meer tegen het besluit tot kapitaalvermindering in verzet komen.[20] Vereist
is dat de aandeelhouder uit andere hoofde dan uit het aandeelhouderschap schuldeiser is van de vennootschap wil hij in
verzet komen. Heeft de aandeelhouder niet anders dan als aandeelhouder een vordering op de vennootschap, dan moet
zijn bescherming gezocht worden in de algemene regels van het vennootschapsrecht. Zo kan hij tegen het besluit tot
kapitaalvermindering stemmen, of vernietiging van het besluit vorderen op de voet van art. 2:15 lid 1 onderdeel b BW jo. art.
2:8 BW.[21]

Op grond van art. 2:99 lid 5 BW wordt het besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal niet van kracht zolang verzet
kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of de
opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Ik meen hieruit af te leiden dat het besluit tot intrekking direct externe werking heeft,
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zij het dat het besluit pas van kracht is nadat de verzetperiode is verstreken, of – in geval van gedaan verzet – het verzet is
ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Dat wil zeggen dat het besluit als een rechtstreeks tot de stichting
continuïteit gerichte rechtshandeling van de vennootschap moet worden beschouwd.[22] Het besluit hoeft derhalve niet te
worden uitgevoerd door middel van een intrekkingshandeling.[23] Anders dan bij uitgifte hoeven de vennootschap en de
stichting derhalve geen overeenkomst met elkaar aan te gaan op grond waarvan de intrekking van de beschermingsprefs
wordt geëffectueerd.

Zijn de beschermingsprefs eenmaal ingetrokken, dan keert het geplaatste kapitaal van de vennootschap terug naar de
toestand van vóór de uitgifte van de beschermingsprefs. Indien de vijandige bieder (of activistische aandeelhouder) in de
periode waarin de beschermingsprefs waren uitgegeven aandelen op de beurs heeft bijgekocht, zal hij rekening moeten
houden met de biedplicht. Overschrijdt hij namelijk door de intrekking van de beschermingsprefs de 30%-grens, dan zal hij
gehouden zijn om een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen van de vennootschap.[24] Wel kan de vijandige bieder
gebruikmaken van de term de grâce die de wetgever biedt. Ingevolge art. 5:72 lid 1 Wft zal hij dan binnen 30 dagen na
verkrijging van overwegende zeggenschap zijn belang tot onder de 30% grens moeten brengen.

Staat een negatief eigen vermogen aan intrekking van aandelen in de weg? Over deze vraag bestaat verdeeldheid in de
literatuur.[25] Bij de beantwoording van deze vraag moet mijns inziens goed in ogenschouw genomen worden dat met de
intrekking van de beschermingsprefs het op die aandelen gestorte bedrag wordt terugbetaald. Er is dus geen sprake van
een vermindering van het vrij uitkeerbare vermogen van de vennootschap. Alleen voor dit laatste geldt de toets van art.
2:105 lid 2 BW.[26] Nergens in art. 2:99 BW en art. 2:100 BW is bepaald dat art. 2:105 lid 2 BW van overeenkomstige
toepassing is op een terugbetaling uit hoofde van kapitaalvermindering.[27] De bescherming van schuldeisers in geval van
terugbetaling en ontheffing van de stortingsplicht moet gevonden worden in het verzetrecht. In aanvulling hierop meen ik dat
de algemene regels van het vennootschapsrecht, zoals redelijkheid en billijkheid en zorgvuldig handelen van het bestuur, de
nodige bescherming bieden. Indien de vennootschap over voldoende kasmiddelen beschikt en het bestuur van de
vennootschap van oordeel is dat terugbetaling van het op de beschermingsprefs gestorte bedrag er niet toe leidt dat de
vennootschap niet meer aan haar opeisbare verplichtingen kan voldoen, zou ik menen dat de vennootschap tot intrekking
kan overgaan, zelfs al zou sprake zijn van een negatief eigen vermogen. Zijn de kasmiddelen niet toereikend om de
schuldeisers van de vennootschap te voldoen en werkt het bestuur van de ven-nootschap toch mee aan terugbetaling en
ontheffing van stortingsplicht, dan loopt het een verhoogd risico in de sfeer van bestuurdersaansprakelijkheid. Overigens
zouden het bestuur en de raad van commissarissen in een situatie waarin de vennootschap een negatief eigen vermogen
heeft er niet onverstandig aan doen om het bod van de bieder of het voorstel van de activistische aandeelhouder serieus te
onderzoeken. Het is niet uitgesloten dat een overname van de vennootschap in een situatie van een (dreigende) deconfiture
een goed alternatief vormt dat in het belang is van alle stakeholders van de vennootschap. Uitoefening van de calloptie zou
dan wel eens niet im Frage kunnen zijn.

De situatie waarbij een negatief eigen vermogen ontstaat nadat de beschermingsprefs zijn uitgegeven, is hoogst
theoretisch. De beschermingsprefs zullen in de regel voor niet al te lange periode uitstaan. Om die reden is de kans niet
groot dat in die periode het eigen vermogen van de vennootschap onverwachts negatief wordt. Op het moment dat het
bestuur van de stichting voor de vraag komt of het de calloptie zal uitoefenen, zal het zich rekenschap moeten geven van de
toestand van het eigen vermogen van de vennootschap. Het bestuur van de vennootschap zal daarbij transparantie moeten
betrachten.

Een meer prominent probleem is dat de vennootschap geen (ontbrekend) preferent dividend kan uitkeren, omdat art. 2:105
BW nu juist op uitkeringen op de beschermingsprefs van toepassing is. Beschermingsprefs zullen in de regel cumulatief
winstgevend zijn, maar dat lost voor het moment niets op. De stichting zal haar renteverplichtingen jegens de bank niet
kunnen voldoen. Zij zal moeten wachten totdat betere tijden aanbreken en het vrij uitkeerbare gedeelte van het vermogen
van de vennootschap weer toereikend is om het preferente dividend uit te kunnen keren.[28]

4. Alternatieven voor de beëindiging van het uitstaan van beschermingsprefs

4.1 Inleiding

Bij intrekking is de stichting afhankelijk van besluitvorming van de algemene vergadering van de vennootschap. Die
afhankelijkheid wordt meer prominent indien de beschermingsprefs anders dan na aankondiging van een openbaar bod zijn
uitgegeven en de stichting dientengevolge minder dan 30% van de stemrechten in de algemene vergadering kan
uitoefenen. Daar komt bij dat voor een besluit tot kapitaalvermindering zoals gezegd een meerderheid van ten minste twee
derden van de uitgebrachte stemmen vereist is indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is
vertegenwoordigd.[29] Is 40% van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering vertegenwoordigd, dan moet het
besluit dus met twee derde meerderheid worden genomen. Verschaft de stichting tegen de 30% van het geplaatste kapitaal
van de vennootschap, dan beschikt zij over de meerderheid van de stemmen (net geen 75%) in die algemene vergadering
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en zal het besluit tot intrekking worden aangenomen. Het omslagpunt ligt bij een aanwezigheidspercentage van 45%, omdat
de stichting dan net geen tweederdemeerderheid in de vergadering heeft. Indien ten minste de helft van het geplaatste
kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, ligt het omslagpunt bij een aanwezigheidspercentage van 60%, omdat de
stichting vanaf dat percentage niet ten minste de helft van de aanwezige stemmen in die vergadering heeft en dus
afhankelijk is van de andere aandeelhouders.

In een situatie anders dan na aankondiging van een openbaar bod bestaat derhalve de theoretische kans dat de
beschermingsprefs niet worden ingetrokken. Anders dan bij besluitvorming bij gewone meerderheid, geldt voor
besluitvorming tot intrekking bovendien dat de stichting intrekking niet in eigen hand heeft bij een aanwezigheidspercentage
binnen de bandbreedte van 45% tot 50%.

Wat zijn de gevolgen van het langer dan nodig blijven uitstaan van de beschermingsprefs? Omdat de stichting minder dan
30% van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen, loopt zij in ieder geval niet het risico dat de biedplicht
op haar van toepassing wordt. Wel blijft de lening uitstaan, hetgeen betekent dat de stichting rente moet blijven betalen. Het
verdient uiteraard de voorkeur dat die rentebetaling die uit preferent dividend van de vennootschap wordt betaald niet
onnodig lang blijft doorgaan.

Kan de stichting nog door aandeelhouders aangesproken worden vanwege het feit dat zij de beschermingsprefs onnodig
lang blijft houden? Onder verwijzing naar de RNA-norm zou men kunnen stellen dat de uitgifte van de beschermingsprefs
niet langer proportioneel en adequaat is; het vennootschappelijk belang zou niet langer worden aangetast. Het bestuur van
de stichting kan zich verdedigen door te zeggen dat het het initiatief heeft genomen om de uitgifte te beëindigen en ook vóór
het voorstel tot intrekking heeft gestemd, maar dat het buiten zijn toedoen met de beschermingsprefs blijft opgescheept. Het
bestuur zou zich kunnen onthouden van uitoefening van het stemrecht op de beschermingsprefs in toekomstige algemene
vergaderingen. Het stichtingsbestuur kan moeilijk onzorgvuldig handelen worden verweten.[30]

Is het reëel om te veronderstellen dat de algemene vergadering het voorstel tot intrekking van de beschermingsprefs niet
aanneemt? De stichting verschaft net geen 30% van het geplaatste kapitaal en zal vóór het voorstel tot intrekking stemmen.
De andere aandeelhouders zijn de beschermingsprefs over het algemeen liever kwijt dan rijk. Dat zal zeker het geval zijn
indien de situatie van oorlogstijd voorbij is. De vijandige bieder of activistische aandeelhouder zal evenmin snel tegen
intrekking stemmen. Van belang hierbij is wat de positie is van de grootaandeelhouders van de vennootschap. Het ligt voor
de hand dat de stichting bij deze aandeelhouders peilt of zij voor intrekking zijn en deze probeert mee te krijgen. Dat geldt
des te meer indien de verwachting is dat het aanwezigheidspercentage in de algemene vergadering zal liggen tussen de
45% en 50% of boven de 60%. Krijgt de stichting (enkele van) deze aandeelhouders mee, dan mag verwacht worden dat
het voorstel wordt aangenomen.

Bestaat desalniettemin een gerede kans dat het uitstaan van de beschermingsprefs niet kan worden beëindigd door
intrekking, dan zal naar alternatieven gezocht moeten worden. In de volgende paragrafen schets ik enkele alternatieven om
beëindiging van het uitstaan van de beschermingsprefs te effectueren.

4.2 Verkrijging van beschermingsprefs door de vennootschap

Een alternatief is dat de vennootschap de beschermingsprefs verkrijgt. In dat geval zullen de beschermingsprefs moeten
worden volgestort. Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is namelijk nietig.[31]

Omdat de stichting niet over voldoende financiële middelen beschikt, zal zij die moeten aantrekken bij een externe partij. De
bank die de storting van de beschermingsprefs financiert zou een aanvullende lening aan de stichting kunnen verstrekken.
Die lening hoeft niet lang uit te staan, omdat meteen na het verstrekken van die lening de beschermingsprefs kunnen
worden volgestort en de beschermingsprefs door de vennootschap kunnen worden verkregen tegen betaling van het
volledige nominale bedrag aan de stichting. Vervolgens kan de stichting de lening aan de bank aflossen.

Naast het vereiste dat de beschermingsprefs moeten zijn volgestort, geldt dat de statuten de verkrijging van
beschermingsprefs niet mogen uitsluiten noch beperken en het eigen vermogen van de vennootschap verminderd met de
verkrijgingsprijs voor de beschermingsprefs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal
vermeerderd met de reserves die de vennootschap krachtens de wet of de statuten moet aanhouden.[32] Is een boekjaar
meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging door de vennootschap niet
toegestaan. Dit betekent dat de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap aan de hand waarvan moet worden
vastgesteld of verkrijging is toegestaan nooit ouder mag zijn dan 18 maanden. Omdat de jaarrekening van de
beursvennootschap in de regel binnen het eerste half jaar na het einde van het voorliggende boekjaar wordt vastgesteld, zal
de verkrijging van beschermingsprefs door de vennootschap aan de hand van de laatst vastgestelde jaarrekening kunnen
worden vastgesteld. Voorts mag de verkrijging door de vennootschap er niet toe leiden dat het nominale bedrag van de
aandelen in het kapitaal van de vennootschap die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden
gehouden door een doch-termaatschappij van de vennootschap niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.
Mogelijke inkoopprogramma's van de vennootschap kunnen een verkrijging door de vennootschap belemmeren, zeker in
een situatie van een vijandig bod waarin de helft van het geplaatste kapitaal uit beschermingsprefs zal bestaan. Ten slotte
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geldt dat de algemene vergadering het bestuur moet hebben gemachtigd, welke machtiging voor ten hoogste 18 maanden
geldt.[33] Het voordeel boven kapitaalvermindering is dat geen versterkte meerderheid geldt, uiteraard voor zover de statuten
niet anders bepalen. We hebben hier dus niet te maken met het aanwezigheidspercentage binnen de bandbreedte 45% tot
50% waarbinnen de stichting besluitvorming niet meer in eigen hand heeft. Aannemelijk is dat zodra bekend is dat de
beschermingsprefs kunnen worden verkregen, een algemene vergadering bijeengeroepen zal worden om over de
machtiging te besluiten.[34]

Verkrijging door de vennootschap van de beschermingsprefs is een meerzijdige rechtshandeling waarbij de vennootschap
en de stichting partij zijn. Omdat de gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap genoteerd zullen zijn, kan deze
verkrijging door middel van een onderhandse akte plaatsvinden.[35] Zijn de beschermingsprefs eenmaal door de
vennootschap verkregen, dan is de stichting niet langer aandeelhouder van de vennootschap. Het ligt in de rede dat de
ingekochte beschermingsprefs (op den duur) door de vennootschap worden ingetrokken, zodat nieuwe ruimte wordt
geschapen voor de verkrijging van eigen aandelen.

De vennootschap zou overigens een putoptie aan de stichting kunnen verlenen op grond waarvan de vennootschap de
beschermingsprefs op eerste verzoek van de stichting zou moeten aanvaarden. Deze obligatoire verplichting van de
vennootschap laat echter onverlet dat de vennootschapsrechtelijke voorschriften rondom de verkrijging van eigen aandelen
zoals hierboven uiteengezet nageleefd moeten worden.

4.3 Overdracht van beschermingsprefs aan een derde

De stichting zou de beschermingsprefs aan een derde kunnen overdragen. Die derde moet dan wel een betrouwbare en
bevriende partij zijn van de vennootschap die bovendien de financiële middelen heeft en wenst aan te wenden om de
beschermingsprefs van de stichting te kunnen kopen. Het ligt in de rede dat afspraken met die derde worden gemaakt
omtrent het uitoefenen van het stemrecht op de beschermingsprefs (stemonthouding) en het stapsgewijs beëindigen van
het uitstaan van de beschermingsprefs. Overdracht van de beschermingsprefs aan een andere stichting continuïteit lijkt niet
opportuun. Die stichting zal immers eveneens externe financiering moeten aantrekken, waarbij de rente vermoedelijk door
de vennootschap zal worden gefinancierd.

4.4 Overgang van beschermingsprefs krachtens juridische fusie

De beschermingsprefs zouden ook op de vennootschap kunnen overgaan krachtens juridische fusie of juridische splitsing.
Voor zo'n overgang is niet vereist dat de beschermingsprefs zijn volgestort.[36] Tot die fusie behoeft bovendien niet te
worden besloten door de algemene vergadering van de vennootschap; een besluit van het bestuur (onder goedkeuring van
de raad van commissarissen) is voldoende. Wel zij opgemerkt dat één of meer aandeelhouders die tezamen ten minste 5%
van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen binnen een maand na de aankondiging van
deponering van het fusievoorstel aan het bestuur kunnen verzoeken om een algemene vergadering bijeen te roepen om
over de fusie te besluiten.[37]

Omdat de wet bepaalt dat slechts rechtspersonen die dezelfde rechtsvorm hebben met elkaar kunnen fuseren, is een
juridische fusie waarbij de stichting rechtstreeks met de vennootschap fuseert niet mogelijk.[38] Om dit probleem het hoofd te
bieden, zou het volgende gedaan kunnen worden:
a. De stichting draagt de eenmaal aan haar uitgegeven beschermingsprefs over aan een speciaal daartoe

opgerichte bv tegen uitgifte van aandelen door die bv aan de stichting. Dat kan de stichting bijvoorbeeld doen
indien te verwachten is dat de algemene vergadering het voorstel tot intrekking niet aanneemt en een
alternatieve route bewandeld zou moeten worden.[39]

b. De beschermingsprefs worden van meet af aan uitgegeven aan een bv. Vanwege het feit dat (i) de calloptie juist
aan de stichting is verleend; en (ii) het bestuur van de vennootschap in de regel niet de bevoegdheid heeft om
beschermingsprefs uit te geven, ligt deze mogelijkheid minder voor de hand.

c. De stichting wordt omgezet in een bv. Zo'n omzetting vereist rechtelijke machtiging, hetgeen de procedure van
omzetting kan bemoeilijken.[40]

De onder a beschreven optie lijkt het meest voor de hand te liggen.

Vervolgens fuseert de bv met de vennootschap waarbij de bv verdwijnt. De beschermingsprefs gaan dan onder algemene
titel over op de vennootschap. De stichting wordt als aandeelhouder van de bv bij de fusie aandeelhouder van de
vennootschap. De vennootschap zou één (gewoon) aandeel in haar kapitaal kunnen uitgeven aan de stichting.[41] Door de
fusie gaat de schuld van de bv aan de financierende bank over op de vennootschap, waardoor de laatste de nieuwe
schuldenaar van de bank wordt. De vennootschap zou de schuld vervolgens kunnen aflossen, waardoor zij niet langer rente
verschuldigd is.

Omdat art. 2:98a lid 3 BW bepaalt dat een vennootschap niet langer dan gedurende drie jaren nadat zij (samen met haar
dochtermaatschappijen) eigen aandelen onder algemene titel heeft verkregen meer aandelen in haar kapitaal mag houden

[42]
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dan 10% van het geplaatste kapitaal[42], zou zij in ieder geval binnen drie jaar na de verkrijging krachtens fusie zoveel
beschermingsprefs moeten intrekken zodat zij na die intrekking 10% of minder van het geplaatste kapitaal houdt.[43] Doet zij
dat niet, dan gaan de beschermingsprefs die de vennootschap teveel zou houden na verloop van die termijn van
rechtswege over op haar bestuurders. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling aan de vennootschap
van de waarde van de beschermingsprefs op dat tijdstip met de wettelijke rente van dat tijdstip af. Dat betekent dat de
vennootschap drie jaar de tijd heeft om een voorstel tot kapitaalvermindering door de algemene vergadering te laten
aannemen. Dit geeft de vennootschap extra tijd. Het doel van de exercitie – te weten de beëindiging van het uitstaan van de
beschermingsprefs en aflossing van de lening aan de financierende bank – is met de effectuering van de fusie bereikt.

De vennootschap zou de beschermingsprefs die zij te veel houdt ook aan een derde kunnen overdragen, of de aandelen na
eventuele conversie in gewone aandelen in de notering kunnen opnemen en in de markt kunnen verkopen. Voor zo'n
verkoop en vervreemding is in beginsel geen goedkeuring van de algemene vergadering vereist; voor conversie wel. Verder
ligt het in de rede dat een koper wordt gevonden die bereid is om de beschermingsprefs vol te storten en een prijs te
betalen die gelijk is aan de op dat moment geldende beurskoers van de aandelen. Overdracht aan een andere stichting
continuïteit lijkt niet opportuun, omdat die stichting eveneens een financieringsprobleem zal hebben en dus de
financieringslasten van de vennootschap zullen voortbestaan.

4.5 Intrekking bij voorbaat

Kan de algemene vergadering het besluit tot intrekking nemen in dezelfde vergadering als waarin zij het besluit neemt tot
aanwijzing van het bestuur als het tot uitgifte van beschermingsprefs bevoegde orgaan? In dat geval zou niet een nieuwe
algemene vergadering bijeengeroepen hoeven te worden om – op het moment dat tot intrekking van de beschermingsprefs
kan worden overgegaan – tot intrekking te besluiten.

Het besluit tot intrekking wordt van kracht zodra de periode waarbinnen schuldeisers van de vennootschap tegen het besluit
tot kapitaalvermindering in verzet kunnen komen is verstreken. De verzetperiode vangt aan op het moment waarop
aankondiging door de vennootschap wordt gedaan van de nederlegging van het besluit tot kapitaalvermindering ten kantore
van het handelsregister. De vennootschap bepaalt aldus zelf wanneer die verzetperiode aanvangt.[44] De wet bepaalt niet
dat die nederlegging en aankondiging kort nadat het besluit is genomen moeten plaatsvinden. Ik zou menen dat enige tijd
tussen besluitvorming en nederlegging mag liggen.[45] Zolang de wettelijke crediteurenverzettermijn wordt aangehouden,
ondervinden schuldeisers geen hinder. Gooit het vereiste dat de aandelen waarop het besluit betrekking heeft in het
kapitaalverminderingsbesluit moeten worden aangewezen nog roet in het eten? Ik zou menen van niet. Het gaat erom dat
uiteindelijk alle uitgegeven beschermingsprefs worden ingetrokken. Voor eenieder zal duidelijk zijn dat dat de bedoeling is.
Het precieze aantal zal nog niet bekend zijn op het moment waarop het besluit genomen zal worden en zal dus ook niet
kunnen worden verwoord in het besluit. Voldoende is naar mijn mening dat het voorstel tot intrekking vermeldt dat alle
beschermingsprefs die uit hoofde van het voorstel tot uitgifte (of optieverlening) worden uitgegeven zullen worden
ingetrokken. Tegen dit alternatief kan worden ingebracht dat hiermee het karakter van het aandeel verandert, omdat de
aandeelhouder met het besluit tot uitgifte tege-lijkertijd een onvoorwaardelijke aanspraak krijgt op terugbetaling.[46] De
vergelijking met een obligatie dringt zich op. Zolang de beschermingsprefs zijn uitgegeven met inachtneming van de voor de
uitgifte voorgeschreven formaliteiten en stemrecht en aanspraak op uitkering van winst of reserves is verbonden aan de
beschermingsprefs, kan naar mijn mening toch moeilijk worden volgehouden dat de beschermingsprefs waarvan tevoren
vaststaat dat ze zullen worden ingetrokken geen aandelen zijn.[47] Daarbij moet niet worden vergeten dat art. 40 Richtlijn
2012/30/EU de gedwongen intrekking van aandelen toestaat.

5. Herleving van bescherming na beëindiging van uitstaan van beschermingsprefs

Is de uitgifte van de beschermingsprefs eenmaal beëindigd, dan doet de vraag zich voor of de stichting de calloptie
nogmaals kan uitoefenen.[48] Eerder schreef ik dat het besluit tot optieverlening zodanig geformuleerd kan worden dat
meerdere callopties worden verleend die ieder van kracht worden onder de voorwaarde dat de beschermingsprefs die uit
hoofde van de voorliggende calloptie zijn genomen weer zijn ingetrokken.[49] Het calloptieverleningsbesluit kan aldus in een
doorlopende optie voorzien. Voorziet het besluit tot optieverlening daarin, dan hoeft geen nieuw besluit door de algemene
vergadering genomen te worden noch dient het bestuur als het tot uitgifte van beschermingsprefs bevoegde orgaan te
worden aangewezen. Naar mijn mening is het calloptieverleningsbesluit (en het aanwijzingsbesluit) doorslaggevend. Niet
voldoende is dat het doorlopende karakter van de calloptie louter in de calloptieovereenkomst wordt uitgewerkt. Die
calloptieovereenkomst omvat niet meer dan de rechtshandeling van optieverlening waarmee uitvoering wordt gegeven aan
het daaraan ten grondslag liggende vennootschappelijk besluit. Het ligt in de rede om de calloptieovereenkomst dusdanig te
for-muleren dat ook deze voorziet in een doorlopende optie en daarmee aansluit bij het optieverleningsbesluit. Uiteraard
kunnen de stichting en de vennootschap tussentijds aanvullende of nieuwe afspraken rondom de calloptie met elkaar
overeenkomen en de bestaande overeenkomst wijzigen, zolang die afspraken maar aansluiten bij het
optieverleningsbesluit.
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Indien het optieverleningsbesluit onvoldoende ruim is geformuleerd, dan zou aan de stichting opnieuw een calloptie moeten
worden verleend om een toekomstige uitgifte van beschermingsprefs mogelijk te maken. Aan die optieverlening dient de
noodzakelijke besluitvorming ten grondslag te liggen. Dat betekent dat de algemene vergadering – of het bestuur van de
vennootschap na daartoe door de algemene vergadering te zijn aangewezen – een besluit moet nemen tot het verlenen van
rechten tot het nemen van beschermingsprefs aan de stichting. Om die optieverlening te garanderen, zou het besluit in de
algemene vergadering genomen kunnen worden waarin ook het besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen. Zodoende
kan de stichting continuïteit meestemmen over het voorstel tot optieverlening. Naar mijn mening is daar niets op tegen,
zeker niet indien de vennootschap (en de stichting) in dezelfde situatie wordt teruggebracht als die van voor de optie
uitoefening en de algemene vergadering destijds de introductie van de beschermingsmaatregel voor nu en in de toekomst
heeft goedgekeurd.

6. Afsluitende opmerkingen

Beëindiging van het uitstaan van de beschermingsprefs geschiedt in de regel krachtens kapitaalverminderingsbesluit. Indien
de stichting de beschermingsprefs heeft genomen in een situatie anders dan na aankondiging van een openbaar bod, dan
kan de intrekking afhankelijk zijn van besluitvorming door de andere aandeelhouders. Gezien het negatieve imago dat
beschermingsmaatregelen bij veel kapitaalverschaffers heeft, lijkt de kans klein dat een voorstel tot intrekking niet wordt
aangenomen door de algemene vergadering. Wordt het voorstel desalniettemin verworpen, dan blijven de
beschermingsprefs uitstaan. De stichting loopt gezien het feit dat zij minder dan 30% van de stemrechten in de algemene
vergadering heeft in ieder geval niet het risico dat zij een (verplicht) bod moet uitbrengen. Wel blijft de schuld aan de bank
uitstaan. Daarnaast kan de bestuurders van de stichting moeilijk onzorgvuldig handelen worden verweten. Alternatieven zijn
de verkrijging van de beschermingsprefs door de vennootschap en intrekking bij voorbaat en eventueel de overdracht aan
een bevriende derde, of overgang krachtens juridische fusie. Is het uitstaan van de beschermingsprefs beëindigd, dan kan
de stichting de calloptie nogmaals uitoefenen, mits de oorspronkelijke optieverlening in een doorlopende optie voorziet.
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Kamerstukken II 2005/06, 30419, nr. 3, p. 26. Vgl. Nieuwe Weme, Het verplicht bod op effecten (diss. Nijmegen), Serie Vanwege het Van der Heijden
Instituut, deel 80, Deventer: Kluwer 2004, p. 152-154. Bovendien zal bij de uitgifte van de beschermingsprefs rekening gehouden moeten worden met
bijvoorbeeld bestuursfuncties of commissariaten die zijn verbonden aan het aantal aandelen dat de bieder mogelijk in de vennootschap houdt.

[25]
In negatieve zin (negatief eigen vermogen doet niet af aan mogelijkheid tot intrekking): Van der Grinten, Kapitaalvermindering, in Het
vennootschapsrecht en de Tweede E.E.G.-Richtlijn, Serie Vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 18, Deventer: Kluwer 1979, p. 62, Asser/Van
Solinge & Nieuwe Weme 2-IIa 2013/180/251, Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Deventer: Kluwer 2013, nr. 165, Schutte-
Veenstra, Harmonisatie van het kapitaalbeschermingsrecht in de EEG, deel 12 Uitgaven vanwege het instituut voor Ondernemingsrecht, Deventer:
Kluwer 1991, p. 207, Bier, Uitkeringen aan aandeelhouders, deel 42 Uitgaven vanwege het instituut voor Ondernemingsrecht, Deventer: Kluwer 2003,
p. 245. In positieve zin (negatief eigen vermogen staat aan intrekking in de weg): Van Schilfgaarde/Winter/Wezeman, Van de BV en de NV, Deventer,
Kluwer 2013, nr. 29, die menen dat een besluit tot terugbetaling terwijl het eigen vermogen lager is dan de in art. 2:105 lid 2 BW aangegeven grens
nietig is waarmee de gedane uitkering onverschuldigd betaald zou zijn, Beckman, Uitdelingsblokkades en wettelijke reserves, in Tot vermaak van
Slagter, Deventer: Kluwer 1988, p. 19, Huizink, Groene Serie Rechtspersonen, Deventer: Kluwer 2006, art. 2:99, aantekening 3.

[26]
In gelijke zin Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, Deventer: Kluwer 2013, nr. 165.

[27]
Bij de bv is dat juist wel het geval; zie art. 2:208 lid 6 BW waarin de kapitaalklem met zoveel woorden van overeenkomstige toepassing wordt verklaard
op kapitaalvermindering.

[28]
Een alternatief is dat de stichting een extra bedrag “meeleent” van de bank of dat zij de rente betaalt uit de stortingen die de vennootschap à fonds
perdu heeft verricht.

[29]
Vindt besluitvorming niet in de jaarlijkse algemene vergadering plaats, dan is niet uitgesloten dat de 50%-drempel niet wordt gehaald.

[30]
De stichting zou nog via een gerechtelijke procedure bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (kort geding procedure) beëindiging van de uitgifte
kunnen nastreven of een enquêteprocedure entameren en de Ondernemingskamer tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen verzoeken. De vraag
daarbij is of beëindiging van de uitgifte als een onmiddellijke voorziening kan worden beschouwd.

[31]
Art. 2:98 lid 1 BW.

[32]
Art. 2:98 leden 2, 3 en 4 BW.

[33]
Art. 2:98 lid 4 BW.

[34]
De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen (i) hoeveel beschermingsprefs het bestuur namens de vennootschap mag verkrijgen; (ii) hoe
zij mogen worden verkregen; en (iii) tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Met de oproeptermijn van 42 dagen (art. 2:115 lid 2 BW) zal terdege
rekening gehouden moeten worden. Dat betekent dat de additionele lening van de bank ten minste 42 dagen zal uitstaan. Verdedigbaar is overigens
dat de storting kort voor de daadwerkelijke verkrijging door de vennootschap plaatsvindt.

[35]
Art. 2:86c BW.

[36]
Art. 2:98 lid 6 BW bepaalt dat lid 1 van dat artikel (dat bepaalt dat de vennootschap slechts volgestorte aandelen mag verkrijgen) niet geldt voor de
vennootschap die aandelen onder algemene titel verkrijgt.

[37]
Art. 2:331 lid 3 BW. Dit is meteen de zwakke schakel van dit alternatief, omdat op de besluitvorming in die algemene vergadering dezelfde vereisten
van toepassing zijn als op de besluitvorming tot intrekking (tweederde meerderheid indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd). Anders dan bij intrekking, ligt het initiatief om een algemene vergadering te beleggen hier bij de aandeelhouder(s) en de vraag is of
aandeelhouders met een 5% belang hiertoe initiatief zullen nemen.

[38]
Art. 2:310 lid 1 BW. Nv’s en bv’s worden in het kader van een juridische fusie aan elkaar gelijkgesteld.

[39]
Naast goedkeuring van de vennootschap zal goedkeuring van de financierende bank veelal vereist zijn. Het is aannemelijk dat ook de schuld van de
stichting aan de bank wordt overgenomen door de bv.
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[40]
Art. 2:18 lid 4 BW.

[41]
Van een redelijke ruilverhouding van de aandelen in de zin van art. 2:328 lid 1 BW zal dan geen sprake zijn. De accountant hoeft echter niet te
verklaren dat de ruilverhouding redelijk is, maar of deze redelijk is.

[42]
Het lijkt erop dat de wetgever heeft verzuimd om de 10%-grens te verhogen tot 50% en daarmee in lijn te brengen met de inkoopbepalingen zoals die
sinds 11 juni 2008 gelden voor beursvennootschappen. Zouden wij de 10%-grens negeren en uitgaan van een 50%-grens, dan zouden de
beschermingsprefs zonder nadere intrekking langer dan drie jaar door de vennootschap kunnen worden aangehouden. Dit lijkt echter moeilijk te rijmen
met art. 22 lid 2 van Richtlijn 2012/30/EU waarin een 10% beperking is opgenomen.

[43]
Omdat de vennootschap bij de fusie slechts één aandeel toekent aan de bv, kan zij bij de akte van fusie ook maar één aandeel krachtens de
vereenvoudige kapitaalverminderingsprocedure van art. 2:325 lid 3 BW intrekken.

[44]
In gelijke zin Schutte-Veenstra, Enkele kanttekeningen bij het vennootschappelijk verzetrecht van crediteuren, TVVS 1996, p. 295.

[45]
Een vergelijkbaar systeem werd – vooral vóór 11 juni 2008 toen de inkoopgrens nog op 10% was gesteld – toegepast door beursvennootschappen die
aandelen inkoopprogramma's uitschreven. Om opeenvolgende tranches aandelen flexibel te kunnen inkopen zonder dat steeds een algemene
vergadering gehouden moet worden om over de intrekking van de ingekochte aandelen te besluiten, wordt in de algemene vergadering waarin het
voorstel wordt gedaan om het bestuur te machtigen tot inkoop eveneens alvast een voorstel tot intrekking van de dan nog in te kopen aandelen gedaan.
Deponering van het kapitaalverminderingsbesluit en aankondiging daarvan vindt dan eerst na enige tijd plaats en wel zodra de aandelen door de
vennootschap zijn verkregen, zodat de feitelijke intrekking van de (dan dus inmiddels) ingekochte aandelen wordt uitgesteld.

[46]
Van der Grinten, Kapitaalvermindering, in Het vennootschapsrecht en de Tweede E.E.G.-Richtlijn, Serie Vanwege het Van der Heijden Instituut, deel
18, Deventer: Kluwer 1979, p. 62, die zulks suggereert in het kader van de vraag of de vennootschap zich bij de uitgifte kan verbinden om tot intrekking
over te gaan. Van der Grinten lijkt later terug te komen op zijn standpunt en acht een intrekking van beschermingsprefs onder de voorwaardelijke
tijdsbepaling dat de houder van de aandelen de wens tot intrekking te kennen geeft verdedigbaar, en houdt zelfs – zij het met een slag om de arm – een
intrekking op basis van een statutaire bepaling die inhoudt dat een besluit tot intrekking geacht moet worden te zijn genomen op het tijdstip dat de
houder van de beschermingsprefs intrekking wenst voor mogelijk, Van der Grinten, De bescherming van de onafhankelijkheid van de vennootschap, de
NV 60 (1982), p. 39.

[47]
Vgl. Kamerstukken II 2008/09, 31058, nr. 6, p. 46.

[48]
Dat de praktijk hiermee worstelt blijkt uit persberichten van Wereldhave (te raadplegen via Wereldhave.nl) waarin zij in eerste instantie aangaf dat de
calloptie na uitoefening niet zou herleven en later de voorkeur gaf om de voortzetting van de bescherming na uitoefening van de calloptie en intrekking
van de beschermingsprefs te bespreken in een algemene vergadering. NN Group gaat blijkens p. 432 van het equity prospectus van 17 juni 2014 (te
raadplegen via www.nn-group.com) van een herleving van de calloptie uit. Ook (Stichting) KPN gaat van een onvoorwaardelijk doorlopende calloptie uit
(zie persbericht van 11 november 2013 van de stichting te raadplegen via www.prefs-kpn.nl/persberichten.html), terwijl (de raadsman van) América
Móvil ervan uitgaat dat een (nieuwe) uitgifte van beschermingsprefs door KPN niet kan plaatsvinden zonder een voorafgaand besluit daartoe van de
algemene vergadering (te herleiden uit de notulen van de bava van KPN van 10 januari 2014, welke zijn te raadplegen via
http://corporate.kpn.com/investor-relaties/avabava/2014/bava.htm).

[49]
Timmermans, Vennootschaps- en verbintenisrechtelijke aspecten van de optie op preferente beschermingsaandelen, WPNR 2013/6989, p. 782.
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