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Hoofdstuk 3. Bescherming in de VS

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk bespreek ik de normering van bestuurlijk handelen in de VS.
§ 3.2 bevat een algemeen overzicht van de wijze waarop beursvennootschappen
in de VS zijn gereguleerd. In § 3.3 geef ik een kort overzicht van (de geschiedenis
van) bescherming (§ 3.3.1) en van de in de VS gehanteerde beschermings-
constructies (§ 3.3.2). Daarna volgt in § 3.4 een beschrijving van de normering
van bestuurlijk handelen in vijandige overnamesituaties. De normering is
grotendeels gebaseerd op vier uitspraken van het Delaware Supreme Court uit
1985. Deze uitspraken zijn beïnvloed door een intensieve discussie in de rechts-
literatuur. Ik ga eerst in op de normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties zoals deze gold voor 1985 (§ 3.4.1). Vervolgens geef ik de
discussie weer zoals deze voor 1985 in de rechtsliteratuur plaatsvond (§ 3.4.2) en
behandel ik de reeds genoemde vier uitspraken uit 1985 (§ 3.4.3). Aan het slot van
de paragraaf komt de uitwerking en invulling van deze uitspraken in latere
jurisprudentie aan bod (§ 3.3.4). Ik rond het hoofdstuk in § 3.5 af met een aantal
afsluitende opmerkingen.

3.2 De regulering van beursvennootschappen in de VS

3.2.1 Vennootschapsrecht

De regulering van beursvennootschappen vloeit in de VS, net als in Nederland,
voor een groot deel voort uit het vennootschapsrecht en het effectenrecht.1 In
de VS behoort wetgeving op het gebied van het vennootschapsrecht in principe
tot het terrein van de individuele staten. “Klassieke” corporate governance
onderwerpen zoals de wijze waarop de vennootschap is ingericht, de bevoegd-
heidsverdeling tussen de organen van de vennootschap en de wijze van

1. Daarnaast worden beursvennootschappen geconfronteerd met de noteringseisen van de
verschillende effectenbeurzen, waarvan de NYSE en de NASD de belangrijkste zijn. Deze
regels komen waar toepasselijk kort aan de orde.
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benoeming van de vennootschapsleiding worden door het statenrecht beheerst.
De normering van bestuurlijk handelen wordt dus voor een groot deel beheerst
door het statenrecht. Dit betekent dat deze normering van staat tot staat kan
verschillen. Het recht van de staat Delaware is daarbij ver weg het meest
invloedrijke, mede omdat een groot deel van de Amerikaanse beursvennoot-
schappen formeel daar zijn gevestigd.2 Ik beperk mij hier tot het recht van de
staat Delaware.

Binnen Amerikaanse vennootschappen speelt de board of directors een centrale
rol. In elke staat is er een wettelijke regeling die globaal bepaalt dat de
vennootschap wordt bestuurd door of onder verantwoordelijkheid van de
board. Zo ook in Delaware.3 Uiteindelijk is de board dus verantwoordelijk
voor het gevoerde beleid en de dagelijkse bedrijfsvoering.4 In dit opzicht lijkt
de board of directors veel op het bestuur zoals wij dat in Nederland kennen.
Wel is de board in de VS een one-tier board. Nederlandse beursvennootschap-
pen kennen meestal een two-tier structuur, wat betekent dat een afzonderlijk
orgaan, de rvc het toezicht houdt op het bestuur, een en ander zoals hiervoor in
§ 2.2.1 besproken. De toezichtsfunctie van de Amerikaanse board op het
management komt tot uitdrukking in het feit dat de board bestaat uit twee
soorten directors, te weten inside-directors en outside-directors. Meestal
bestaat de meerderheid van de board uit outside-directors die onafhankelijk
van de vennootschap zijn, enigszins vergelijkbaar met commissarissen in
Nederland.5 Zij vormen het toezichthoudende element binnen de board. Vanuit
dit perspectief lijkt de board weer meer op de rvc in een two-tier model. De
individuele leden van de board, de directors, worden benoemd door de ava.6

2. Meer dan de helft van de vennootschappen die zijn genoteerd aan de NYSE zijn formeel
gevestigd in Delaware. Hierdoor vinden de meeste belangrijke rechtszaken op dit gebied plaats
in Delaware. Delaware beschikt ook over een op het vennootschapsrecht gespecialiseerde
rechtbank, het Delaware Chancery Court. De rechtspraak uit Delaware heeft dan ook een zeer
grote invloed, die de grenzen van de (kleine) staat Delaware ruim te buiten gaat.

3. Zie art. 141(a) Delaware General Corporation Law ("the business and affairs of every
corporation … shall be managed by or under the direction of a board of directors"). De
normering wordt uiteindelijk bepaald door rechters. Zeker op het gebied van vijandige
overnames is de jurisprudentie van doorslaggevend belang. Zie voor algemene beschrijving
van statutory corporate law en fiduciary duties Gilson (1981), p. 831-833.

4. Zie § 8.01(b) van de Revised Model Business Corporation Act (RMBCA) uit 1984. De
RMBCA is een standaard model voor de wettelijke regeling van het vennootschapsrecht,
ontworpen door de American Bar Association. De RMBCA is in verschillende vormen door
een meerderheid van de staten overgenomen in hun vennootschapsrecht.

5. Het hebben van een meerderheid van onafhankelijke directors is op grond van de corporate
governance regels van de NYSE verplicht (zie § 303.A).

6. Zie § 211(b), § 141(d) en § 216(3) DGCL.
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3.2.2 Effectenrecht

Waar het vennootschapsrecht op grond van de Amerikaanse grondwet is
overgelaten aan de individuele staten, speelt de federale overheid sinds begin
jaren ’30, toen in 1933 de Securities Act en in 1934 de Securities and Exchange
Act (hierna: de Exchange Act) werden ingevoerd, ver weg de belangrijkste rol.7

De staten hebben weliswaar allemaal eigen effectenwetgeving, ook wel bekend
als ‘blue-sky laws’,8 maar het belang hiervan is zeker voor beursvennootschap-
pen in de loop der jaren sterk afgenomen ten gunste van de federale wet- en
regelgeving. In de praktijk heeft de federale wetgever zich via deze effecten-
wetgeving op een aantal aspecten van corporate governance een behoorlijke
invloed toegeëigend.9 Met de Sarbanes-Oxley Act uit 2002 heeft de federale
overheid op dit gebied weer een volgende stap gezet.10 Bij de federale
regulering van beursvennootschappen speelt de SEC een prominente rol.11

De SEC heeft op grond van de verschillende federale wetten een ruime

7. Zie over de (federale) effectenwet- en regelgeving in de VS o.a. de volgende handboeken
(inclusief aanvullingen): Carney (2000), Choper, Coffee & Gilson (2004), Clark (1986),
Bainbridge (2003a), Bauman, Weiss & Palmiter (2003), Eisenberg (2005) en Gilson & Black
(1995).

8. Er zijn uiteenlopende verklaringen voor deze benaming. De meest voorkomende is dat een
volksvertegenwoordiger uit Kansas in 1911 bij de aanname van de eerste effectenwetgeving
uitriep dat deze wetgeving noodzakelijk was teneinde de bevolking te beschermen tegen
gewiekste fraudeurs die alles konden verkopen, zelfs (aandelen in) de uitgestrekte blauwe
lucht.

9. Zo wordt in deze federale wet- en regelgeving het proces gereguleerd rondom het verwerven
van volmachten, bekend als proxy solicitation. Dit heeft onmiskenbaar met corporate
governance te maken. Zie o.a. Posch (1997) en Van Ginneken (1998)’. Zie hierover hierna
uitgebreid Hoofdstuk 7.

10. Met name de regels met betrekking tot audit committees, die rechtstreeks ingrijpen in de interne
structuur van beursvennootschappen, zijn daarvan een voorbeeld. De Sarbanes-Oxley Act,
genoemd naar haar initiators de Democratische senator Sarbanes en de Republikeinse
afgevaardigde Oxley, is volgens velen de meest omvangrijke federale wetgeving voor beurs-
vennootschappen op het gebied van corporate governance en aanverwante zaken sinds in 1933
de Securities Act en in 1934 de Exchange Act werden ingevoerd. De Sarbanes-Oxley Act geeft
een brede keur aan maatregelen, gericht op alle misstanden die bij deze schandalen een
(kwalijke) rol hebben gespeeld. De maatregelen zien voor een groot deel op beursvennoot-
schappen en hun topmanagement, maar ook accountants, juristen en aandelenanalisten komen
uitgebreid aan bod. Traditiegetrouw wordt veel verwacht van transparantie. Zie over de
Sarbanes-Oxley Act uitgebreid Van Ginneken (2003) en Van Ginneken (2004) en de daar
aangehaalde literatuur.

11. De SEC is in 1934 in het leven geroepen op grond van § 4 Exchange Act. Zoals zoveel in de
Verenigde Staten is de SEC voor een deel gepolitiseerd. De SEC bestaat uit vijf leden die
worden benoemd door de President. Hiervan mogen er niet meer dan drie uit dezelfde politieke
partij komen. Het komt nogal eens voor dat er in de commissie langs politieke lijnen wordt
gestemd.
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bevoegdheid om regels uit te vaardigen en heeft daarvan in de loop der jaren
veelvuldig gebruik gemaakt.

Het belangrijkste doel van het federale effectenrecht is om het beleggend
publiek te beschermen. Dit wordt in de eerste plaats gedaan door het bevorderen
van transparantie. Alle relevante informatie over beursgenoteerde vennoot-
schappen dient bij het aan- en verkopen van effecten voorhanden te zijn.
De primaire markt, waar effecten voor het eerst aan het publiek worden
aangeboden, wordt gereguleerd door de Securities Act. Effecten die worden
aangeboden dienen te worden geregistreerd bij de SEC, hetgeen voor de
uitgevende vennootschap gepaard gaat met uitgebreide openbaarmakingsver-
plichtingen, onder andere in de vorm van een uit te brengen prospectus. De
Exchange Act richt zich op de secundaire markt, de markt waar uitgegeven
effecten worden verhandeld, en heeft daarmee een veel bredere reikwijdte dan
de Securities Act. De Exchange Act reguleert alle aspecten van de openbare
effectenhandel en richt zich op effecten uitgevende vennootschappen, houders
van effecten en alle andere partijen die bij de verhandeling van die effecten
betrokken zijn, zoals effectenbeurzen en effectenmakelaars. Kern van de
Exchange Act is dat het uitgebreide openbaarmakingsverplichtingen oplegt
aan vennootschappen waarvan de aandelen aan een effectenbeurs worden
verhandeld. Alvorens tot een effectenbeurs toegelaten te kunnen worden, dient
de vennootschap de SEC te voorzien van een grote hoeveelheid gedetailleerde
algemene en financiële informatie over de vennootschap en de aan haar
verbonden ondernemingen. Deze registratie geldt in principe ook voor niet-
Amerikaanse vennootschappen. Als de vennootschap eenmaal is geregistreerd,
dient zij te voldoen aan de uitgebreide periodieke rapportageverplichtingen die
voortvloeien uit § 13(a) Exchange Act. Voor vennootschappen die al zijn
geregistreerd in het kader van de uitgifte van effecten onder de Securities Act
bevat § 15(d) Exchange Act vrijwel identieke rapportageverplichtingen. Door
deze periodieke rapportages wordt de beschikbare informatie actueel gehou-
den.12 De vennootschappen die op grond van § 13(a) en 15(d) periodieke
rapportages dienen te deponeren worden aangeduid als reporting companies
(hierna: rapporterende vennootschappen). De periodieke rapportages dienen bij
de SEC te worden gedeponeerd op bepaalde door de SEC voorgeschreven
formulieren, waarin wordt aangegeven welke informatie moet worden ver-
schaft. De rapportages zijn openbaar en via de website van de SEC vrij
toegankelijk.13 Zodra een vennootschap onder het regime van de Exchange
Act valt, worden naast de periodieke rapportageverplichtingen, ook allerlei

12. Er is wel kritiek op het systeem. Zie o.a. Prohs (2002), p. 481-497, die pleit voor “real-time”
disclosure.

13. Zie over de verschillende rapportageverplichtingen, ook voor Nederlandse vennootschappen
met een notering in de VS Van Ginneken (2003), p. 64-66.
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andere onderdelen van de Exchange Act van toepassing. Zo reguleert de
Exchange Act het verwerven van volmachten (proxy solicitation),14 openbare
biedingen (tender offers),15 meldingsplichten voor het aandelenbezit van
aandeelhouders en directors16 en vloeien uit de algemene anti-fraude bepalin-
gen onder meer de regels voort op grond waarvan de handel met voorkennis
wordt bestreden.17

3.3 Bescherming en beschermingsmaatregelen

3.3.1 Een korte geschiedenis

Overnames worden in de VS beheerst door zowel het vennootschapsrecht van
de individuele staten als het federale effectenrecht. Kort gezegd, worden
openbare biedingen gereguleerd door het federale effectenrecht. Deze wet- en
regelgeving is voornamelijk gericht op de bescherming van aandeelhouders
door het creëren van transparantie en het bieden van procedurele bescherming.
De regulering van beschermingsmaatregelen en de normering van het handelen
van de board van de doelvennootschap behoort in de Amerikaanse constellatie
tot de competentie van de individuele staten. Deze onderwerpen worden dus
voornamelijk beheerst door het vennootschapsrecht van de staat waar de
doelvennootschap is gevestigd. Tot aan de jaren ‘60 van de vorige eeuw was
er relatief weinig discussie over of aandacht voor de regels die van toepassing
zouden moeten zijn op de reactie van een doelvennootschap op een vijandig
bod.18 Ook overnamebiedingen werden maar zeer beperkt gereguleerd. Speci-
fieke federale wetgeving op het gebied van overnames bestaat in feite pas sinds
1968. In dat jaar werd de federale Williams Act ingevoerd. Deze wet voegde
een aantal bepalingen toe aan de Exchange Act waarmee regels voor openbare
biedingen in de federale effectenwetgeving werden opgenomen.19 De Williams
Act bevat uitgebreide gedetailleerde openbaarmakingsverplichtingen teneinde

14. § 14 (a) en (b) Exchange Act. Zie hierover hierna § 7.2. De regulering van proxy solicitation
en de hierna te noemen meldingsplichten zijn niet van toepassing op (de aandelen van) niet-
Amerikaanse vennootschappen.

15. § 13 (d), (e) en 14(d), (f) Exchange Act. Deze onderdelen zijn in 1968 door inwerkingtre-
ding van de Williams Act aan de Exchange Act toegevoegd. Zie hierover hierna § 5.2.

16. § 16 Exchange Act. Zie hierover hierna § 5.2.2 onder B.
17. § 10(b) Exchange Act.
18. Zie voor een overzicht van de ontwikkeling van overnames in de VS Zie Lipton (2002),

p. 1039-1053, Hamilton (1998), p. 983-999 en Hamilton (2000).
19. De Williams Act bevatte ook regels voor de onderhandse aankoop van aandelen. Zie over de

Williams Act uitgebreid § 5.2.
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aandeelhouders in het overnameproces te beschermen. Het doel was het creëren
van transparantie van de kant van zowel doelvennootschap als de bieder,
waardoor aandeelhouders op basis van volledige en accurate informatie kunnen
beslissen of zij wel of niet op een openbaar bod in willen gaan. Daarbij is van
belang zich te realiseren dat het Congres met de Williams Act beoogde een
neutrale positie in te nemen ten aanzien van de belangen van de doelvennoot-
schap en de bieder. Het was niet de bedoeling één van beide partijen te
bevoordelen. Uiteindelijk dienen aandeelhouders goed geïnformeerd te kunnen
beslissen. Omdat de normering van bestuurlijk handelen niet tot de competentie
van de federale overheid behoort, ziet de Williams Act uitdrukkelijk niet op
beschermingsmaatregelen en de vraag of en zo ja, in hoeverre boards deze
mochten inzetten teneinde een vijandige overname te voorkomen. Toen het
aantal overnames in jaren ’70 begon te groeien werd deze vraag van toenemend
belang. Er vond hierover nog steeds geen grootschalig academisch debat plaats.
Ook was er geen duidelijke jurisprudentie. De precieze rol van de board en de
regels waaraan zij zich dienden te houden waren onduidelijk. Tegen deze
achtergrond schreef Lipton in 1979 zijn klassieke artikel Takeover Bids in the
Targets’ Boardroom dat het begin markeerde van een schier oneindige stroom
artikelen over dit onderwerp. Lipton bepleitte voor de board in vijandige
overnamesituaties een doorslaggevende rol. De board moest beschermingsmaat-
regelen kunnen nemen. Zijn tegenstanders, voornamelijk te vinden in de acade-
mische hoek, betoogden dat de board juist geen rol moest spelen en bepleitten een
invoering van de passiviteitsregel. Ook de wetgevers in de verschillende staten
stelden zich achter de opvatting van Lipton dat de board in vijandige overname-
situaties een actieve rol dient te spelen. Veel staten namen wetten aan die als doel
hadden de board van doelvennootschappen te steunen en een einde te maken
aan de opportunistische overnametactieken van corporate raiders.20 Deze anti-
overnamewetten dienden de federale Williams Act aan te vullen. In tegenstelling
tot de Williams Act is de overnamewetgeving van de individuele staten dus niet
neutraal. De eerste generatie anti-overnamewetgeving stelde strenge voorwaarden
aan overnamebiedingen, die bovendien vaak aan de autoriteiten ter goedkeuring
moesten worden voorgelegd. Aan de eerste generatie wetten kwam in 1982 abrupt
een einde. In dat jaar oordeelde het US Supreme Court in de zaak Edgar v. MITE
Corp. dat delen van de anti-overnamewetgeving van de staat Illinois in strijd

20. Er worden doorgaans drie generaties anti-overnamewetten onderscheiden. Zie hierover o.a.
Eisenberg (2005), p. 1221-1224, Bainbridge (2003a), p. 411-432, Carney (2000), p. 496-560,
Forstinger (2002), p. 87-94. Tussen 1968 en 1982 werden er in 37 staten eerste generatie anti-
overname wetten aangenomen. Zie Romano (1988). P. 458-459, Lipton (2002), p. 1043. De
tweede en derde generatie anti-overname wetten komen hierna nog aan de orde.
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waren met de Supremacy Clause van de grondwet.21 Het gerecht oordeelde dat de
wet de doelstellingen van de Williams Act doorkruiste omdat het, in tegenstelling
tot de Williams Act, duidelijk de balans in het voordeel van de board van de
doelvennootschap liet doorslaan.22 Na deze uitspraak werden de eerste generatie
anti-overnamewetten ingetrokken of zodanig aangepast dat zij niet meer in strijd
waren met de doelstellingen van de Williams Act.

Deze ontwikkeling liet doelvennootschappen betrekkelijk weerloos tegen
vijandige overnames. Het ontbrak ze aan een effectief wapen waarmee ze een
corporate raider konden weerstaan. Tegen deze achtergrond vond Lipton in
1982 de poison pill uit.23 De poison pill, die kon worden geïmplementeerd
voor- of nadat een vijandig overnamebod werd uitgebracht, gaf de board van de
doelvennootschap de tijd om adequaat op een vijandig bod te kunnen reageren
en zorgde ervoor dat de board ook bij openbare biedingen een belangrijke rol
speelde. De poison pill kwam precies op tijd. Vanaf begin jaren ‘80 spoelde er
een overnamegolf over de Verenigde Staten, waarbij agressieve bieders zoge-
noemde two tier front end loaded biedingen uitbrachten, die vaak met de door
de bankier Michael Milken ontworpen junk bonds werden gefinancierd. Door
de structuur van dit soort biedingen werden aandeelhouders praktisch ge-
dwongen om hun aandelen aan te bieden, zelfs als het bod de doelvennootschap
onderwaardeerde.24 Met de opkomst van dit soort biedingen, groeide ook het
gebruik van de poison pill als bescherming hiertegen. Met de pil in de hand,
stelden boards van doelvennootschappen zich alles behalve passief op. Deze
ontwikkeling maakte het onvermijdelijk dat het Delaware Supreme Court zich
in het debat mengde over wat voor de board van een doelvennootschap de
juiste rol was. De vraag die moest worden beantwoord was wie de uitkomst van
een overnamebod bepaalde, de board van de doelvennootschap of haar

21. Zie Edgar v. MITE Corp., 457 US 624 (1982), p. 632-634. De Supremacy Clause houdt kort
gezegd in dat als een bepaald onderwerp op grond van de grondwet tot de competentie van
de federale overheid behoort, eventuele statenwetgeving de federale wetgeving over dit
onderwerp niet mag doorkruisen. Zie Forstinger (2002), p. 16-17.

22. Andere eerste generatie overnamewetten werden door lagere rechters vanwege hun extra-
territoriale werking in strijd geacht met de Commerce Clause van de grondwet. Veel van
deze wetten bepaalden dat het uitbrengen van een openbaar bod, in welke staat dan ook, was
verboden tenzij aan de door de staat gestelde voorwaarden werd voldaan. De regulering van
de interstatelijke handel is op grond van de Commerce Clause voorbehouden aan de federale
overheid. Zie Forstinger (2002), p. 17.

23. Zie over de poison pill § 3.3.2 onder A. Tot zijn spijt werd het plan van Lipton, dat formeel
een shareholders rights plan heette, door een bankier die niets met de uitvinding van deze
constructie te maken had gehad, in de Wall Street Journal een poison pill genoemd. Zie
Lipton (2002), p. 1044. Sindsdien staat het onder die naam bekend.

24. Zie over het einde van dergelijke biedingen hierna § 5.2.3 onder C.

BESCHERMING IN DE VS

97



aandeelhouders.25 Met een viertal belangwekkende uitspraken hakte het
Delaware Supreme Court in 1985 de knoop door. Het gaf Lipton weliswaar
niet volledig gelijk, maar er kan gerust worden geconcludeerd dat het Supreme
Court zich duidelijk achter de visie van Lipton schaarde. De board van een
doelvennootschap die werd geconfronteerd met een vijandige overname be-
hoeft geenszins passief te blijven. Zij mag diverse beschermingsmaatregelen
nemen, waaronder de poison pill. Deze vier uitspraken uit 1985 creëerden
samen het raamwerk van het overnamerecht van de staat Delaware, dat tot op de
dag van vandaag nog steeds staat.26 Binnen dit raamwerk is het handelen van
vele boards van doelvennootschappen die in de jaren daarna geconfronteerd
werden met vijandige biedingen getoetst. Hierbij is van belang te constateren
dat ondanks het feit dat deze uitspraken de board een belangrijke rol toebe-
deelde, de overnameactiviteit geenszins afgelopen was. Dit is ook een van de
redenen voor Lipton om te constateren dat zijn visie, die door de rechters in
Delaware is onderschreven, de juiste is en zorgt voor het juiste evenwicht in
overnamesituaties.

In 1987 kregen de boards van doelvennootschappen nog een steun in de rug
doordat het US Supreme Court in de uitspraak CTS Corporation v. Dynamics
Corp. of America uitdrukkelijk bepaalde dat een tweede generatie anti-
overnamewet van de staat Indiana niet in strijd was met de grondwet.27 Na
de MITE-uitspraak uit 1982 hadden verschillende staten tweede generatie anti-
overnamewetten ingevoerd.28 Deze wetten bieden allen een zekere bescher-
ming tegen vijandige overnames. Er zijn kort gezegd vier soorten tweede
generatie anti-overnamewetten, te weten control share acquisition statutes, fair
price statutes, cash out statutes en ten slotte zogenoemde business combination
statutes.29 Control share acquisition statutes beperken in feite de mogelijkheid
om een controlerend belang in een doelvennootschap te verwerven. Zij houden

25. Het antwoord moest wel van het Delaware Supreme Court komen. Van de federale overheid
kon het antwoord op deze vraag immers niet worden verwacht. Het betreft een kwestie van
vennootschapsrecht, dat zoals gezegd niet tot de competentie van de federale wetgever
behoort. Een federale poging om overnames meer inhoudelijk te reguleren, op een wijze die
verder ging dan de Williams Act, werd in 1983 door het US Supreme Court in de zaak Santa
Fe Industries, Inc. v. Green 430 US 462 (1977) afgewezen wegens strijd met de grondwet.
De inhoudelijke regulering van overnames mocht niet via het effectenrecht worden ge-
federaliseerd. Door de uitspraak van het US Supreme Court in MITE waren ook de
mogelijkheden voor de verschillende staten wetgevers enigszins beperkt.

26. Zie hierna uitgebreid § 3.4.3 en § 3.4.4.
27. Zie CTS Corporation v. Dymamics Corp. of America 481 US 69 (1987). Rond deze tijd

oordeelden lagere rechters dat ook andere tweede generatie anti-overnamewetten in lijn
waren met de grondwet. Zie hierover § 3.3.2 onder E.

28. Zie Forstinger (2002), p. 89 en Romano (1988).
29. Sommige schrijvers delen de business combination statutes in bij de tweede generatie, en

noemen deze waiting-period statutes. Zie bijvoorbeeld Eisenberg (2005), p. 1223.
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in dat, als de verwervende partij bepaalde drempels overschrijdt (20%, 33,3%
of 50% van de uitstaande aandelen), hij op deze aandelen geen stemrecht kan
uitoefenen tenzij de transactie door een meerderheid van de onafhankelijke
aandeelhouders wordt goedgekeurd.

Fair price statutes bepalen kort gezegd dat een bieder die na een geslaagd
openbaar bod via een fusie met de doelvennootschap de overblijvende min-
derheidsaandeelhouders wil uitstoten, hiervoor de goedkeuring nodig heeft van
80% van alle uitstaande aandelen en tweederde van de aandelen die niet in het
bezit zijn van de bieder (dit in plaats van een gewone meerderheid van alle
uitstaande aandelen, welke meerderheid een succesvolle bieder doorgaans zelf
in bezit heeft). Dit tenzij de bieder een fair price betaalt aan de aandeelhouders
die in eerste instantie niet op het openbaar bod zijn ingegaan. Een fair price is
dan meestal gedefinieerd als de hoogste prijs die in de periode voorafgaand aan
het openbaar bod voor de desbetreffende aandelen was betaald. Doorgaans is dit
een periode van twee jaar.30 Cash out statutes geven de aandeelhouders die niet
zijn ingegaan op een openbaar bod waarmee de bieder een controlerend belang
in de doelvennootschap heeft gekregen, het recht om tegen een fair value te
worden uitgekocht.31 Business combination statutes zijn ten slotte gericht op de
uitstotingsfusie die doorgaans na een geslaagd openbaar bod wordt uitgevoerd
teneinde de overgebleven minderheidsaandeelhouders uit te stoten. Deze
business combination statutes bepalen dat een succesvolle bieder gedurende
een bepaalde periode na het overnamebod geen uitstotingstransactie met
de doelvennootschap mogen bewerkstelligen. Dit tenzij de board van
de doelvennootschap een dergelijke transactie goedkeurt voordat de bieder de
controle over de doelvennootschap heeft verworven. Deze wachtperiode
is doorgaans twee tot vijf jaar. Zonder goedkeuring van de board van
de doelvennootschap moet een succesvolle bieder dus een paar jaar wachten
alvorens hij de overgebleven minderheidsaandeelhouders kan uitstoten. Boven-
dien bepalen dit soort wetten vaak ook nog dat zelfs na afloop van deze periode,
de transactie slechts mag worden uitgevoerd indien deze door een meerderheid
van de overgebleven minderheidsaandeelhouders wordt goedgekeurd. Hiermee
wordt een vijandige overname een stuk minder aantrekkelijk, en worden bieders
praktisch gedwongen met de board van de doelvennootschap in onderhandeling
te treden.32 In 1988 introduceerde Delaware een dergelijke business combina-
tion bepaling.33 Dit is eigenlijk het enige substantiële stuk wetgeving dat
Delaware op het gebied van overnames heeft geïmplementeerd.

30. Zie Eisenberg (2005), p. 1223.
31. Dit lijkt enigszins op ons uittreedrecht uit art. 2:359d BW, ingevoerd ter implementatie van

de Richtlijn. Zie hiervoor § 6.3.2 onder B.
32. Lipton noemt deze wetten dan ook wettelijke poison pills. Zie Lipton (2002), p.1050.
33. § 203 DGCL. Zie hierover hierna § 3.3.2 onder E.
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Naast het feit dat het US Supreme Court in de CTS-uitspraak de tweede
generatie anti-overnamewetgeving in stand liet, kwam in 1987 ook de federale
overheid doelvennootschappen te hulp. In dat jaar maakte een door de SEC op
grond van de Williams Act uitgevaardigde regel een eind aan de gevreesde two
tier front end loaded biedingen.34 Verder kwam met de beurskrach in oktober
1987 en het ineenstorten van de zakenbank Drexel Burnham Lambert, de bank
van Michael Milken en de drijvende kracht achter junk bond financieringen, een
einde aan de wilde overnamegolf uit de jaren ‘80. Wellicht gesteund door
de CTS-uitspraak werden vanaf 1987 in veel staten derde generatie anti-
overnamewetten aangenomen. Dit zijn de zogenoemde constituency statutes.
Dergelijke constituency statutes bepalen dat de board in overnamesituaties,
bijvoorbeeld bij besluiten over beschermingsmaatregelen, behalve de belangen
van aandeelhouders ook andere belangen in acht mogen nemen. Zo bepalen
veel van dit soort wetten expliciet dat de board de belangen van werknemers,
gepensioneerden, leveranciers, klanten en de directe gemeenschap van de
vennootschap in acht mogen nemen. Sommige varianten bepalen zelfs dat de
belangen van crediteuren of zelfs het belang van de staat of het landsbelang in
acht mogen worden genomen. Het wordt vrij algemeen gesteld dat deze wetten
primair zijn ontworpen om de board van een doelvennootschap meer ruimte te
geven om zich tegen vijandige overnames te kunnen verweren. Boards kunnen
aan deze wetten immers extra argumenten ontlenen voor het nemen van
beschermingsmaatregelen. Deze wetten lijken in te gaan tegen de heersende
doctrine in het Amerikaanse vennootschapsrecht dat de board zich uitsluitend
dient te richten op het creëren van aandeelhouderswaarde.35 Het is vanuit dat
oogpunt interessant dat dergelijke constituency statutes in meer dan 40 staten
voorkomen.36 Van groot belang voor de overnamepraktijk is dat de staat
Delaware dergelijke wetgeving niet kent.

Het raamwerk voor de normering van bestuurlijk handelen, zoals dat in 1985
door het Delaware Supreme Court is neergezet, is sindsdien door vele rechter-
lijke uitspraken ingevuld. De basis uit 1985 staat nog fier overeind. Het
Delaware Supreme Court heeft zich bij de beantwoording van de vraag wie
de uitkomst van vijandige overnames mag bepalen, geschaard achter de
stroming die een belangrijke rol voor de board ziet weggelegd. Dat wil niet
zeggen dat het debat daarover is verstomd. Het tegendeel is waar. De uitspraken
uit 1985 en de uitspraken die hierop voortborduren hebben vele pennen in
beweging gezet en duizenden pagina’s in juridische en andere tijdschriften

34. Regel 14d-10. Zie hierover hierna § 5.2.3 onder C.
35. Hierbij is wel van belang dat het in de meeste constituency statutes gaat om het in acht

mogen nemen van andere belangen. Slechts een zeer beperkt aantal gevallen stelt de wet dat
de board andere belangen in acht moet nemen.

36. Zie Forstinger (2002), p. 93-94.
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gevuld. In de kern blijven er nog steeds twee kampen tegenover elkaar staan: zij
die vinden dat de board in vijandige overnamesituaties een actieve rol moet
spelen, en zij die vinden dat de board passief moet blijven. Tegen deze achter-
grond ga ik in het navolgende kort in op een aantal in de VS voorkomende
beschermingsmaatregelen.37 De wijze waarop deze beschermingsmaatregelen in
vijandige overnamesituaties mogen worden gebruikt, beschrijf ik in § 3.4.

3.3.2 Beschermingsmaatregelen

A. Poison Pills

De bekendste beschermingsmaatregel, die in de praktijk zeer effectief is
gebleken, is de zogenoemde poison pill.38 Deze maatregel speelt in vijandige
overnamesituaties in de VS een zeer belangrijke rol. De leidende uitspraak in
dit verband is nog steeds de uitspraak Moran v. Household International Inc.,
die door het Delaware Supreme Court in 1985 werd gewezen.39 In deze
uitspraak werd de poison pill expliciet aanvaard als legitieme beschermings-
maatregel. Deze uitspraak en de vervolguitspraken over de poison pill komen
hierna in § 3.4.3 en § 3.4.4 aan bod. Ik beschrijf hier de poison pill zoals deze
oorspronkelijk werd gebruikt.

De poison pill is in 1982 uitgevonden door de beroemde New Yorkse
advocaat Martin Lipton.40 De constructie is gebaseerd op de bevoegdheid
van de board om aan aandeelhouders rechten toe te kennen tot het nemen
van effecten.41 In de VS is het uitgeven van dergelijke rechten en het vaststellen
van de daaraan verbonden voorwaarden, net als het uitgeven van aandelen, in
principe een bevoegdheid van de board. Er is geen aandeelhoudersgoedkeuring

37. Ik heb hierbij een selectie gemaakt van in mijn ogen de meest relevante beschermings-
maatregelen. Zo ga ik niet in op dual class stock (aandelen met ongelijke stemrechten)
omdat deze constructie, mede door de weigering van o.a. NYSE om vennootschappen met
deze constructie tot de notering toe te laten, relatief weinig voor komt. Zie hierover Posch
(2008), p. 1104-1105.

38. Zie hierover in de Nederlandse rechtsliteratuur Van Ginneken (2005) en Posch (2008),
p. 1107-1116.

39. Zie Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985). Zie hierover hierna
uitgebreid § 3.4.3 onder D en de daar aangehaalde literatuur.

40. Zie Lipton (2002), p. 1037.
41. Daarom wordt de constructie formeel aangeduid als een shareholders rights plan. De poison

pill werd voor het eerst gebruikt door Lenox in 1983. De Lenox poison pill was nog niet in
de vorm gegoten van een shareholder rights plan, maar was gebaseerd op de bevoegdheid
van de board om zogenoemde blank check preferred shares uit te geven. Zie voor een
beschrijving van de (geschiedenis van de) poison pill o.a. Velasco (2002), p. 385-403,
Bainbridge (2003b), p. 7-21 en Wachtell, Rosen, Lipton & Katz (1996).
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nodig.42 In de zogenoemde flip-over variant van de poison pill, zoals deze door
Household werd gebruikt, worden de rechten als dividend aan de bestaande
aandeelhouders uitgegeven. In eerste instantie geven zij het recht tot het nemen
van een aandeel (of een deel van een aandeel) in de doelvennootschap, in wezen
dus een optie. Het bijzondere aan de rechten is dat zij uiteindelijk, na bepaalde
gebeurtenissen, een recht geven op het verkrijgen van aandelen in de over-
nemer, met een flinke korting ten opzichte van de marktwaarde van die
aandelen. Het werkt kort gezegd als volgt. De poison pill wordt pas geactiveerd
als een derde een bepaald percentage (meestal tussen de 10 en 20%) van de
aandelen van de doelvennootschap verwerft of openbaar maakt dat hij dit van
plan is (de eerste trigger). Voor die tijd zijn de rechten niet uitoefenbaar en
kunnen zij niet los van de aandelen worden verhandeld. In feite zijn ze tot het
moment van activering niets waard.43 Op het moment van activering, worden
de rechten zelfstandig verhandelbaar en uitoefenbaar, doorgaans voor een
periode van 10 jaar.44 In eerste instantie zijn de opties nog out of the money,
hetgeen betekent dat het economisch gezien geen zin heeft om ze uit te oefenen.
De bedoeling van de constructie is dat de rechten pas worden uitgeoefend op
het moment dat de overnemer, de partij die de poison pill heeft geactiveerd, met
de doelvennootschap fuseert (de tweede trigger). In de VS wordt na een
openbaar bod de overblijvende minderheid doorgaans weggefuseerd in een
zogenoemde squeeze-out merger (zie hierover uitgebreid Hoofdstuk 6). Op dat
moment komt het flip over element tot uiting. De rechten veranderen in rechten
tot het verkrijgen van aandelen in de overnemer, tegen een prijs die ver onder
de marktwaarde van die aandelen ligt. Vaak ligt de uitoefenprijs op de helft van
de marktwaarde. De overnemer is hieraan gebonden omdat door de fusie alle
rechten en verplichtingen van de doelvennootschap op hem overgaan. Dit zal
ook expliciet zijn opgenomen in de voorwaarden van de shareholders rights
plan die van toepassing zijn op de uitgegeven rechten. In tegenstelling tot voor
de fusie, zijn de rechten nu zeer aantrekkelijk om uit te oefenen; men krijgt
aandelen in de overnemer voor de helft van de prijs. Het giftige effect is
evident. Als de aandeelhouders van de doelvennootschap de opties uitoefenen
worden de belangen van de aandeelhouders van de overnemer sterk verwaterd.

42. In 2001, bevestigde het Delaware Supreme Court de bevoegdheid van de board om zonder
aandeelhoudersgoedkeuring een poison pill te implementeren. Zie Leonard Loventhal
Account v. Hilton Hotels Corp., 780 A.2d 245, 249 (Del. 2001).

43. Zie Velasco (2002), p. 382.
44. Als gevolg hiervan, wordt een secundaire markt voor de opties gecreëerd, waardoor een

bieder twee soorten effecten zal moeten verkrijgen om controle te verwerven. Zelfs met een
meerderheid van de gewone aandelen, is controle immers niet gegarandeerd. Dit deed zich
voor in de overname van Peoplesoft door Oracle. Oracle had een meerderheid van de
aandelen in handen, maar had zelfs toen het overnamegevecht nog niet gewonnen. Zie
hierover Arlen (2006).
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Het is duidelijk dat de poison pill een zeer krachtige beschermingsmaatregel is.
Er zijn vele punten van kritiek te bedenken en de constructie is in de loop der
jaren ook fel bekritiseerd.45 Hierbij dient wel in gedachten te worden gehouden
dat de poison pill is ontworpen als reactie op zogenoemde two-tier front end
loaded tender offers. In dergelijke biedingen brengt de bieder in de eerste stap
een bod uit op iets meer dan 50% van de aandelen. Vervolgens stoot hij in de
tweede stap de overige aandeelhouders, die hun aandelen niet in het bod hadden
aangemeld, in een squeeze-out fusie uit, waarbij deze aandeelhouders een
substantieel lagere waarde krijgen voor hun aandelen dan in het bod werd
geboden.46 Dit soort biedingen kunnen buitengewoon dwingend (coercive) zijn
aangezien het verschil in vergoeding in de twee fases ervoor zorgt dat
aandeelhouders worden verleid om hun aandelen zo snel mogelijk aan te
melden (in de front end, de eerste fase), uit angst om buiten de boot te vallen
en over te blijven met de lagere vergoeding in de uitstotingsfusie (de back-end,
de tweede fase).47 Hierdoor is de kans groot dat het bod slaagt, zelfs als de prijs
niet geweldig is. Dit soort biedingen werd in de vroege jaren ’80 veel
gebruikt.48 Vaak door corporate raiders die hun biedingen zeer scherp met
vreemd vermogen hadden gefinancierd. Het doel was om na de overname de
activa van de doelvennootschap zo snel mogelijk na de overname te verkopen.
Met de opbrengsten losten zij de leningen af, waarna zij vaak een substantiële
winst overhielden.

B. Charter en by-law bepalingen (shark repellants)

Shark repellants zijn kort gezegd bepalingen in het charter of de by-laws die een
beschermend karakter kunnen hebben. Het charter van een Amerikaanse ven-
nootschap is vergelijkbaar met de statuten van een Nederlandse vennootschap, al
bevat het doorgaans wat minder inhoudelijke bepalingen.49 Het charter, dat net
als statuten slechts door een besluit van de ava kan worden gewijzigd, is

45. De kritiek op de poison pill loopt langs dezelfde lijnen als het debat tussen voor- en
tegenstanders van een actieve vennootschapsleiding. Zie over deze discussie hierna § 3.4.2
en § 3.5.

46. In Nederland is dit soort biedingen niet toegestaan. Bovendien, bestaat er hier geen
equivalent van de in de VS gebruikte squeeze-out fusie. Zie hierover Norbruis (2004),
p. 102. Zie over het verschil in uitstotingsfusies hierna Hoofdstuk 6. Sinds de introductie van
de SEC Rule 14d-10 in 1987, dat kort gezegd bepaalt dat tender offers open moeten staan
voor alle aandeelhouders van dezelfde klasse, zijn dit soort biedingen ook in de VS niet meer
toegestaan. Zie over de biedingsregels hierna Hoofdstuk 5.

47. Zie Velasco (2002), p. 412, citerend M. Lipton, E.H. Steinberger, Takeovers and Freezeouts,
§ 1.08[1], 1-88.16.

48. Zoals gezegd, zijn biedingen in deze vorm in de VS sinds 1987 niet meer toegestaan (zie
hiervoor).

49. Het charter wordt ook wel articles of incorporation of certificate of incorporation genoemd.
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doorgaans redelijk beknopt.50 Veel inhoudelijke bepalingen die in Nederland in
de statuten te vinden zijn staan in de VS in de by-laws. By-laws lijken in sommige
opzichten meer op reglementen. De by-laws bevatten meer gedetailleerde
bepalingen over de interne organisatie van de vennootschap. § 109(b) DGCL
bepaalt dat de by-laws bepalingen mogen bevatten ‘relating to the business of the
corporation, the conduct of its affairs, and its rights or powers or the rights or
powers of its stockholders, officers or employees’ mits deze niet in strijd zijn met
de wet of het charter. De by-laws bevatten vaak belangrijke en vergaande
bepalingen over de relatie tussen de board en aandeelhouders. Zo bevinden de
bepalingen over de procedure rondom aandeelhoudersvergaderingen en de
benoeming en ontslag van directors zich doorgaans in de by-laws, en niet in
het charter. By-laws worden in principe, net als het charter, door aandeelhouders
vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken. Dit tenzij het charter bepaalt dat de by-
laws ook door directors kunnen worden gewijzigd, dus zonder goedkeuring van
aandeelhouders.51 Dit is in de VS vaak het geval, waardoor bij veel Amerikaanse
beursvennootschappen zowel de board als de aandeelhouders de by-laws kunnen
wijzigen.52 Dit geeft de board wel behoorlijk wat ruimte om ook in vijandige
overnamesituaties de gang van zaken te beïnvloeden door middel van het
wijzigingen van de by-laws of het toevoegen van nieuwe bepalingen. In het
navolgende ga ik kort in op een aantal charter en by-law bepalingen die
bescherming kunnen bieden tegen vijandige overnamebiedingen.

1. Staggered boards
Staggered boards zijn in de praktijk in de VS een zeer belangrijke bescher-
mingsmaatregel.53 De leden van de board of directors worden benoemd door
de ava. De benoemingstermijn is in principe een jaar en directors moeten dus
ieder jaar op de jaarvergadering worden herbenoemd. Meestal is dit een
formaliteit en worden de zittende directors herkozen, maar het biedt aandeel-
houders de mogelijkheid om zich ieder jaar van alle directors te ontdoen door
ze eenvoudigweg niet meer te benoemen. Het charter kan echter bepalen dat
directors een langere zittingstermijn hebben dan een jaar. Door de directors in
verschillende groepen in te delen, wordt ervoor gezorgd dat slechts een deel van

50. Het charter wordt door aandeelhouders gewijzigd, maar dat kan niet zonder de board. Zie
§ 242(b) DGCL.

51. Zie § 109(a) DGCL.
52. De vraag is of de board een door aandeelhouders gewijzigde by-law terug kan wijzigen. Dit is

niet geheel duidelijk, zelfs niet als de gewijzigde by-law uitdrukkelijk bepaalt dat dit niet kan.
Zie over deze discussie bij zogenoemde majority voting by-law proposals, McDonnell (2005),
p. 261-262. Deze discussie vloeit voort uit de spanning tussen § 109(b) en § 141(a) (die bepaalt
dat de board verantwoordelijk is voor het bestuur van de vennootschap) DGCL. De vraag is of
aandeelhouders zich via § 109(b) niet teveel op het terrein van de board komen.

53. Zie hierover uitgebreid Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a). Zie ook Posch (2008),
p. 1100-1101.
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de directors in enig jaar wordt benoemd. De andere directors, die dat jaar niet
behoeven te worden herbenoemd, blijven dan automatisch zitten. Zo wordt
vaak bepaald dat ieder jaar bijvoorbeeld een derde van de directors wordt
benoemd, en wordt niet ieder jaar de gehele board benoemd. Veel Amerikaanse
beursvennootschappen hebben een dergelijke staggered board.

Een staggered board maakt een vijandig overnamebod moeilijker. De
gedachte hierachter is dat zelfs een bieder die een meerderheid van de aandelen
in de doelvennootschap verwerft niet onmiddellijk de controle over de vennoot-
schap verkrijgt omdat een meerderheid van de directors hun zittingstermijnen
nog moet uitdienen. De ava kan directors wel ontslaan, maar vaak is bepaald
dat ontslag alleen mogelijk is als daarvoor gegronde redenen bestaan (for
cause). In Delaware is bepaald dat bij staggered boards ontslag alleen mogelijk
is als daarvoor een gegronde reden is.54 De combinatie van een staggered board
met deze beperkte mogelijkheid voor ontslag, vormt een grote belemmering om
de board te kunnen vervangen. Een staggered board maakt ook een proxy
gevecht ter ondersteuning van een openbaar bod moeilijker omdat slechts een
minderheid van de directors van de doelvennootschap in enig jaar wordt
benoemd. Van belang is daarbij dat het voor aandeelhouders vaak niet is
toegestaan om bava’s bijeen te roepen, en zij daarom moeten wachten tot de
reguliere jaarvergadering voordat zij een ontslag zouden kunnen bewerkstelli-
gen. Als gevolg hiervan zullen twee of meer jaarvergaderingen nodig zijn om
de controle over de board te verwerven. Bovendien kunnen er ook andere
charter of by-law bepalingen zijn die vervanging van de board moeilijker
maken, zie hierna. Zeker in combinatie met een poison pill is een staggered
board in de praktijk een zeer effectieve beschermingsmaatregel.55

2. Plurality voting vs. majority voting
In aanvulling op de beschermende werking van staggered boards, speelt vaak
de vereiste meerderheid voor benoeming (en ontslag) een grote rol. Het gaat
hier om de zogenoemde plurality voting standaard en de majority voting
standaard.56 Tot voor kort was het bij beursvennootschappen meestal de regel
dat directors werden benoemd door plurality voting. Dit houdt kort gezegd in
dat de kandidaten met de meeste stemmen vóór worden benoemd. Onthou-
dingen tellen hierbij niet. Buiten proxy contest situaties, waarbij aandeelhouders
niet alleen door de vennootschap worden benaderd, betekent dit dat de
kandidaten die door de vennootschap worden voorgedragen vrijwel altijd
probleemloos worden benoemd. Dit komt door de wijze waarop het proxy

54. Zie § 141(k) DGCL.
55. Zie de conclusies van Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a) en Bebchuk, Coates &

Subramanian (2002b).
56. Zie over de majority voting standaard en de benoeming van directors Sjostrom (2007) en

Sjostrom & Kim (2007), Saunders (2006) en Verret (2007).
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voting proces door de federale proxy regels wordt gereguleerd, en het feit dat
vrijwel alle aandeelhouders bij volmacht (proxy) stemmen, zie hierna Hoofd-
stuk 7. Het proxymateriaal noemt slechts de kandidaten van de vennootschap en
er wordt voor elke vacature maar één kandidaat voorgedragen. Hierdoor zullen
de voorgedragen kandidaten de enige zijn die stemmen krijgen. Er zijn immers
geen tegenkandidaten. Het toegezonden proxyformulier geeft aandeelhouders
doorgaans slechts de mogelijkheid om vóór te stemmen of zich van stemming te
onthouden. Het is gebruikelijk (en het gemakkelijkst) om één vakje aan te kruisen,
waarbij in een keer vóór alle voorgedragen kandidaten wordt gestemd. Er zullen
dus langs deze weg geen tegenstemmen zijn en, zoals gezegd, onthoudingen
tellen niet. Dat betekent dat zelfs als vrijwel alle aandeelhouders zich voor een
bepaalde kandidaat van stemming onthouden, één stem vóór de kandidaat
voldoende is om te worden benoemd. Op deze wijze kunnen zelfs de stemmen
van de door het management zelf gehouden aandelen zorgen voor benoeming,
zelfs als alle overige aandeelhouders zich van stemming onthouden.

Er is een beweging gaande om deze plurality voting standaard te wijzigen in de
majority voting standaard. Aandeelhoudersgroeperingen proberen in toenemende
mate via aandeelhoudersvoorstellen ter wijziging van de by-laws de majority
voting standaard in te voeren.57 Majority voting houdt kort gezegd in dat een
kandidaat slechts wordt benoemd als een meerderheid van de vertegenwoordigde
stemmen (dus inclusief onthoudingen) ook daadwerkelijk vóór heeft gestemd. Dit
betekent dat een onthouding aan waarde wint. Als een meerderheid van de
aandeelhouders zich van stemming onthoudt, wordt de kandidaat niet benoemd.58

De standaard kan op grond van § 216 DGCL worden gewijzigd door wijziging
van de statuten (charter) of door wijziging van de by-laws. Statuten kunnen zoals
gezien niet zonder goedkeuring van de board (en uiteraard aandeelhouders)
worden gewijzigd,59 maar by-laws kunnen door aandeelhouders worden
gewijzigd zonder goedkeuring van de board.60 Op grond hiervan kunnen dus

57. Deze aandeelhoudersvoorstellen worden gedaan met behulp van Regel 14a-8. Zie hierover
hierna § 7.2.2 onder A3.

58. Het is in de praktijk nog iets gecompliceerder. § 141(b) DGCL bepaalt namelijk dat een
director in functie blijft totdat zijn of haar opvolger is benoemd of hij of zij terugtreedt of
wordt ontslagen. Dit is de zogenoemde holdover rule. Indien een zittende director niet wordt
herbenoemd, blijft hij of zij op grond van de holdover rule nog zitten. Om majority voting
echt effectief te maken, moet dus ook deze holdover rule worden geaddresseerd. Dit kan
door een wijziging van § 141(b) DGCL in 2006. Zie hierover uitgebreid Sjostrom & Kim
(2007), p. 19-28.

59. Zie § 242(b) DGCL.
60. Zie § 109 DGCL. Als de statuten dat toestaan, en dat is gebruikelijk, dan kan de board op

haar beurt by-laws wijzigen zonder goedkeuring van aandeelhouders. De vraag is dan of de
board een door aandeelhouders gewijzigde by-law weer terug kan wijzigen in plurality
voting. Dit is niet geheel duidelijk, zelfs niet als de gewijzigde by-law uitdrukkelijk bepaalt
dat dit niet kan. Zie McDonnell (2005), p. 261-262.
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aandeelhoudersvoorstellen worden ingediend om de by-laws zodanig te wijzigen
dat de standaard voor de benoeming van directors wordt gewijzigd van plurality
voting in majority voting.Mede dankzij deze beweging is sinds ongeveer 2005 in
zeer korte tijd bij een overgrote meerderheid van de bedrijven uit de S&P 100 een
systeem van majority voting ingevoerd.61

3. Het recht een bava bijeen te roepen
Het charter of de by-laws kunnen bepalingen bevatten die de bevoegdheid van de
aandeelhouders beperken om een bava bijeen te roepen. § 211(d) DGCL bepaalt:
‘Special meetings of the stockholders may be called by the board of directors or
by such person or persons as may be authorized by the certificate of incorpora-
tion or the by-laws.’ 62 Dit soort bepalingen bieden in vijandige overnamesituaties
een behoorlijke bescherming. Zo kan uit het charter voortvloeien dat aandeel-
houders geen bava bijeen mogen roepen, of dat niet mogen doen ter benoeming
van directors. Bovendien kunnen in het charter bepalingen worden opgenomen
die inhouden dat een bava slechts door een versterkte meerderheid van aandeel-
houders kan worden bijeengeroepen.

Ook in de by-laws kan het aantal onderwerpen waarvoor aandeelhouders een
bava bijeen mogen roepen worden beperkt en kan worden bepaald dat aandeel-
houders van de intentie om een bava bijeen te roepen van tevoren melding
moeten doen.

4. Overige charter en by-law bepalingen
Naast de bovengenoemde bepalingen kan nog een groot aantal andere bepalin-
gen in het charter of de by-laws worden opgenomen, dat een zeker mate van
bescherming biedt. Ik noem er hier nog enkele.

Zo kan er worden bepaald dat aandeelhouders niet het recht hebben om het
aantal directors uit te breiden. Zoals gezien kan het ontslag van directors
moeilijk zijn. Een tactiek om controle over de board te verwerven zonder tot
ontslag van directors over te behoeven gaan is de board uitbreiden, en zorgen
dat de eigen kandidaten in de nieuwe vacatures worden benoemd. Door het
aantal directors meer dan te verdubbelen, kan een vijandige bieder op deze
wijze de facto controle over de board (en dus de vennootschap) verwerven
zonder de noodzaak om de zittende directors te ontslaan.

Het charter kan ook bepalingen bevatten die bepalen dat voor de goedkeuring
van een fusie of overname of de wijziging van een charter of by-law bepaling een
versterkte meerderheid nodig is.63 Een variant op een dergelijke supermajority
bepaling houdt in dat een meerderheid van de onafhankelijke minderheidsaan-
deelhouders een fusie moeten goedkeuren. Hiermee wordt voorkomen dat de

61. In 2009 hadden 90 van de 100 bedrijven uit de S&P 100 majority voting. In de S&P 500
gaat de ontwikkeling iets langzamer. Zie Kahan & Rock (2010), p. 1010-1011.

62. Zie ook Posch (2008), p. 1101-1102.
63. Zie Arlen & Talley (2003), p. 611.
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bieder met zijn verworven meerderheid zelf kan bewerkstelligen dat de ava de
door hem voorgestelde fusie goedkeurt. Fair price bepalingen bieden bescher-
ming tegen de hiervoor genoemde two-tier front end loaded biedingen.64 Zij
verplichten een bieder om alle aandeelhouders in de doelvennootschap de hoogste
prijs te betalen die de bieder in een dergelijk bod heeft betaald. Hiermee wordt de
discriminatoire werking van dergelijke biedingen tegengegaan. Alle aandeel-
houders krijgen op deze manier de (hogere) prijs van het bod in de eerste fase en
behoeven geen genoegen te nemen met de (veelal lagere) compensatie die in de
daaropvolgende tweede uitstotingsfase wordt geboden. Verder komen ook
advanced notice by-laws veel voor. Dit zijn bepalingen die eisen dat aandeel-
houders tevoren melding maken van hun intentie om directors voor te dragen of
om voorstellen te doen op de aandeelhoudersvergadering. Deze bepalingen
bieden een zekere bescherming tegen onverwachte vijandige handelingen of
pogingen om de controle van de board te verwerven. De doelvennootschap krijgt
in ieder geval de tijd om een reactie voor te bereiden. De termijn moet wel redelijk
zijn. Er is geen hard and fast rule die bepaalt wat een redelijke termijn is, maar in
algemene zin kan worden gezegd dat rechters directors redelijk vrij laten om
advanced notice by-law bepalingen te hanteren. Ten slotte kunnen de by-laws
bepalingen bevatten die de board de bevoegdheid geven een ava of bava te
verdagen of uit te stellen, waardoor er tijdelijk geen besluitvorming kan plaats-
vinden. Hiermee kan de board tijd winnen om een eventueel bod grondig te
analyseren of eventuele beschermingsmaatregelen te nemen.

C. Uitgifte van (preferente) aandelen (white squire)

De board is in de VS bevoegd om (preferente) aandelen uit te geven. In principe
geeft het charter aan welke soorten aandelen er kunnen worden uitgegeven,
hoeveel en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden.65 Veel charters
bevatten een zogenoemde blank check authority bepaling.66 Op grond van
deze bepaling krijgt de board ruime bevoegdheden inzake het uitgeven van
aandelen, met name om de eigenschappen die aan deze aandelen zijn verbonden
vast te stellen (zoals het aan deze aandelen toekomende stemrecht, dividend-
recht enz.).67 Preferente aandelen die op grond van een dergelijke bepaling
worden uitgegeven worden blank check preffered stock genoemd. De board van

64. Zie hierover Posch (2008), p. 1102-1103.
65. Zie § 151(a) DGCL. Zie ook Posch (2008), p. 1118.
66. In 2000 bevatten de charters van meer dan 90% van de beursvennootschappen enige vorm

van een blanck check preferred stock bepaling. Zie Arlen & Talley (2003), p. 609.
67. Zie voor de bepalingen rondom de uitgifte van (preferente) aandelen § 151 e.v. DGCL. De

board heeft in de praktijk hierin veel vrijheid. In de praktijk worden er aandelen uitgegeven
zonder par value (zie voor de redenen hiervoor Clark (1986), p. 714) en kan de board
bepalen tegen welke prijs of andere vorm van vergoeding de aandelen worden uitgegeven.
Zie § 153(b) DGCL.
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een vennootschap die onder vuur ligt kan als beschermingsmaatregel dus veelal
aandelen uitgeven aan een “vriendelijke” partij, een zogenoemde white
squire.68 Door het uitgeven van aandelen beoogt de doelvennootschap een
overname moeilijker te maken of in ieder geval een “vriendelijk” stemmenblok
te creëren. Zoals gezien, is het uitgeven van preferente aandelen in Nederland
een bekende beschermingsmaatregel. De constructie is doorgaans gekoppeld
aan een stichting preferente aandelen, die in het verleden een optie heeft
gekregen om de aandelen te nemen. Dergelijke constructies komen in de VS
voor zover ik kan overzien niet voor. Dit hangt voor een deel waarschijnlijk
samen met een regel van de New York Stock Exchange die bepaalt dat er voor
de uitgifte van meer dan 20% van het uitstaande aandelenkapitaal aandeelhou-
dersgoedkeuring is vereist.69 In de regel zal ter bescherming dus maximaal 20%
van het uitstaande aandelenkapitaal kunnen worden uitgegeven. Desondanks
kunnen dergelijke uitgiftes effectief zijn, met name in staten waar zogenoemde
business combination statutes zijn aangenomen, zoals § 203 DGCL in Dela-
ware.70 Indien de doelvennootschap ten minste 16% van de aandelen uitgeeft
aan een white squire kan de bieder nooit meer dan 85% van de aandelen
bemachtigen. Hierdoor zal hij geen beroep kunnen doen op een uitzondering
van § 203 DGCL en zal hij niet met de doelvennootschap kunnen fuseren
teneinde de overgebleven minderheid uit te stoten (zie hierna onder E). Dit kan
een afschrikwekkende werking hebben. De belangrijkste reden voor het feit dat
de uitgifte van aandelen als beschermingsmaatregel in de VS minder voorkomt
is waarschijnlijk dat Amerikaanse bedrijven dit soort constructies niet nodig
hebben. Zij kunnen doorgaans zonder enige aandeelhoudersbemoeienis een
poison pill introduceren. Gekoppeld aan een staggered board biedt dit meer dan
voldoende bescherming.

68. Dergelijke preferente aandelen, uitgegeven aan een vriendelijke partij, wordt ook wel
sweethart preferred stock genoemd. Zie hierover Rock (1994), p. 1006-1007. Een uitgifte
van gewone aandelen kan ook in de vorm van een Employee Stock Option Ownership Plan
(ESOP). Hierop ga ik niet verder in.

69. Zie § 3.12 van NYSE’s Listing Company Manual. Hierop zijn grote uitzonderingen,
bijvoorbeeld in noodsituaties als de vertraging van het verkrijgen van aandeelhoudersgoed-
keuring de financiële viability van de onderneming in gevaar zou brengen. Zie bijvoorbeeld
de gang van zaken rondom de noodovername van Bear Stearns door JP MorganChase,
waarbij met beroep op deze uitzondering JP MorganChase van Bear Stearns een optie kreeg
om (zonder aandeelhoudersgoedkeuring) nieuwe aandelen te kopen en hierdoor 39,5% van
het uitstaande kapitaal in Bear Stearns kon verwerven. De regel geldt ook niet voor de
implementatie van poison pills. Bovendien is de enige sanctie van de NYSE een gedwongen
delisting.

70. Zie Arlen & Talley (2003), p. 609-610.
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D. Diversen

1. Self tender, aandeleninkoop, greenmail
Als reactie op een vijandige overnamepoging kan de vennootschap een aandelen-
inkoopprogramma starten of een bod uitbrengen op de eigen aandelen (een
zogenoemde self tender). Dit is in de VS toegestaan, zonder dat daarvoor
goedkeuring van de aandeelhouders is vereist. Hierbij worden aandelen ingekocht,
waardoor de kaspositie van de doelvennootschap vermindert. Dit kan de doel-
vennootschap minder aantrekkelijk maken voor de overnemer. Dit doordat de
overnemer de in de doelvennootschap aanwezige contanten wellicht nodig heeft
om de financiering van de overname rond te krijgen of om de hoogte van het bod
te rechtvaardigen. Hierbij moet wel worden bedacht dat door een aandelen-
inkoopprogramma het aantal uitstaande aandelen vermindert, waardoor het voor
een overnemer wellicht gemakkelijker wordt om een meerderheid van de aandelen
te verwerven. Voor 1987 was het mogelijk om een self tender zo in te richten dat
de bieder hiervan werd uitgesloten. Daarmee werd het mogelijk voor de board van
de doelvennootschap om een eigen concurrerend bod uit te brengen, onder betere
voorwaarden dan door de vijandige bieder geboden en onder de voorwaarde dat
het bod van de bieder zou slagen. Door de bieder van dit voorwaardelijke bod uit
te sluiten, kon de bieder niet van dit hogere bod profiteren. Tegelijkertijd werd
bewerkstelligd dat aandeelhouders hun aandelen niet snel bij de vijandige bieder
zouden aanmelden. Een dergelijk discriminatoir bod speelde een rol in de bekende
Unocal zaak, waarop ik in § 3.4.3. uitgebreid in ga. Tegenwoordig kan deze
beschermingsmaatregel niet meer worden gebruikt. In 1987 heeft de SEC een
regel uitgevaardigd die dergelijke discriminatoire biedingen verbieden, waarna
dus ook discriminatoire self tenders tot het verleden behoren.71

Een variant op het inkopen van aandelen staat bekend als het betalen van
greenmail (een variant op blackmailmet een verwijzing naar de groene kleur van
dollarbiljetten). Hierbij koopt de doelvennootschap het pakket aandelen die een
vijandige bieder reeds in zijn bezit heeft, vaak tegen een hoge premie, teneinde
van de dreiging af te zijn. Een geliefde tactiek van corporate raiders in de jaren
’80 was om grote pakketten aandelen te kopen, te dreigen met een overname om
vervolgens door de doelvennootschap te laten uitkopen voor een hoger bedrag
dan de aankoopsom.

2. White knight transactie
Een vennootschap die niet door een vijandige bieder wil worden overgenomen,
kan op zoek gaan naar een zogenoemde white knight.72 Dit betekent dat de

71. In 1987 werd SEC Rule 14d-10 uitgevaardigd, die ook van toepassing is op self tenders.
Kort gezegd bepaalt deze regel dat tender offers open moeten staan voor alle aandeelhouders
van dezelfde klasse. Zie over de biedingsregels in de VS hierna par. 5.2.

72. Zie ook Posch (2008), p. 1121-1122.
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board van de doelvennootschap op zoek gaat naar een partij die eveneens
geïnteresseerd is in de overname van de doelvennootschap, maar dan onder
betere of gunstigere voorwaarden dan de vijandige bieder. Door zich aan een
white knight over te geven, voorkomt men dat de vennootschap wordt over-
genomen door de vijandige bieder. De board zal van oordeel zijn dat een
dergelijke transactie voor aandeelhouders een beter alternatief is dan het
voorstel van de vijandige bieder. Sceptici zullen vaak betogen dat het de board
hierbij primair haar eigen belang voor ogen heeft, en dat dit juist een beter
alternatief is voor het management, niet voor de aandeelhouders. De fusieo-
vereenkomst die in dergelijke gevallen met de white knight wordt gesloten, zal
vaak worden beschermd door middel van zogenoemde deal protection measu-
res. Deze deal protection measures moeten ervoor zorgen dat de transactie met
de white knight ook daadwerkelijk doorgaat, en kunnen dus ook een bepaald
beschermend effect hebben (zie hierna).

3. Herstructurering (spin-offs en split-ups)
De doelvennootschap kan een vijandige overname ook proberen af te weren door
aandeelhouders een economisch aantrekkelijk alternatief voor het bod te bieden.
Dit niet door, zoals hiervoor gezien bij white knight transacties, de gehele
vennootschap door een derde te laten overnemen, maar door ingrijpende
herstructureringen door te voeren waardoor de winstgevendheid van de doel-
vennootschap op korte termijn stijgt.73 Dergelijke herstructureringen hebben als
doel om op korte termijn zoveel aandeelhouderswaarde te creëren, dat dit voor
aandeelhouders een reëel en aantrekkelijk alternatief is voor het bod. Hierbij kan
worden gedacht aan een splitsing van de vennootschap of een afsplitsing of
verkoop van een deel van de onderneming, waarbij de opbrengst aan aandeel-
houders wordt uitgekeerd. In een spin-off brengt de doelvennootschap een deel
van de onderneming onder in een aparte entiteit waarbij de aandelen in de nieuwe
entiteit worden uitgegeven aan de bestaande aandeelhouders. Bij een split-up
wordt de vennootschap juridisch gesplitst of wordt een deel van de onderneming
verkocht aan een derde en wordt de opbrengst uitgekeerd aan aandeelhouders.

4. Crown jewel defense
Een variant op de herstructureringen zoals hiervoor genoemd is de zogenoemde
crown jewel defense. Zoals besproken, zijn dit soort maatregelen in Nederland
van oudsher aangeduid als Pandora-constructies. Crown jewel defenses zijn
beschermingsmaatregelen waarbij een kroonjuweel van de onderneming, waar
de vijandige bieder wellicht specifiek op uit is, aan een derde wordt verkocht
waardoor de overname minder aantrekkelijk wordt. Hierbij moet worden
gedacht aan de best renderende divisie, of een ander voor de bieder zeer
aantrekkelijk onderdeel van de onderneming. De bedoeling is hierbij niet zozeer

73. Zie ook Posch (2008), p. 1122-1124.
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om de opbrengst uit te keren aan aandeelhouders, maar meer om de bieder
dwars te zitten Een crown jewel defense kan in de vorm van een optie
plaatsvinden, waarbij een derde de optie krijgt om de kroonjuweel te kopen
als het vijandig bod inderdaad slaagt. Een dergelijke optie kan ook in de vorm
van een lock-up aan een white knight worden gegeven. Dit is een agressieve
deal protection measure, waarbij de white knight die in principe de gehele
doelvennootschap wil overnemen, ten minste de kroonjuweel in handen krijgt
als de transactie met de doelvennootschap niet doorgaat en de vijandige
overname onverhoopt toch slaagt.

5. Deal protection measures
Deal protection measures zijn kort gezegd bepalingen in een (fusie)overeen-
komst die beogen de voorgenomen transactie te beschermen tegen eventuele
alternatieven.74 Het gaat hier bijvoorbeeld om een situatie waarbij er sprake is
van enkele concurrerende bieders. Of een situatie waarin een vijandig bod
wordt uitgebracht en de board van de doelvennootschap zich tot een white
knight heeft gewend. De board van de doelvennootschap spreekt zich met het
sluiten van de fusieovereenkomst uit voor een transactie met de fusiepartner. De
deal protection measures dienen ervoor te zorgen dat die door de board
gewenste transactie doorgang vindt. Voorbeelden van deal protection measures
zijn best efforts bepalingen, matching rights, break fees (ook termination fees
genoemd), no shop en no talk bepalingen. Hiervoor kwam de lock-up al even
ter sprake, dat ook een soort deal protection measure is. Best efforts bepalingen
bieden maar een milde vorm van bescherming. Deze verplichten de leiding van
de doelvennootschap zich in te spannen om de beoogde transactie tot stand te
brengen. Matching rights zijn bepalingen waarin aan de fusiepartner het recht
wordt gegeven om, in het geval door een derde een concurrerend bod wordt
gedaan, in de gelegenheid te worden gesteld een nieuw en verbeterd bod te
doen.75 Break fees of termination fees kunnen al een stuk meer bescherming
bieden. Dit zijn bepalingen waarin een bepaalde vergoeding wordt toegekend
aan de beoogde fusiepartner met wie de doelvennootschap een fusieovereen-
komst heeft afgesloten. De doelvennootschap is deze vergoeding verschuldigd
als zij uiteindelijk wordt overgenomen door een andere partij. No shop en no
talk bepalingen kunnen eveneens een behoorlijke bescherming bieden. Een no
shop bepaling houdt in dat de doelvennootschap na het sluiten van de fusieover-
eenkomst niet meer actief op zoek mag geen naar een alternatieve bieder of een
alternatieve transactie.76 Dit betekent dat de doelvennootschap geen concurre-
rende biedingen uit mag lokken. Als een bieder zich uit zichzelf meldt, mag de

74. Zie hierover o.a. Stevens (2008), p. 207 e.v., Assink (2008b), Van Uchelen (2009), De Brauw
(2008) en De Kluiver (2003b), p. 44-45.

75. Zie Assink (2008b), p. 93.
76. Zie Balz (2003), p. 515. Zie ook Assink (2008b), p. 93 en Stevens (2008), p. 213-214.
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doelvennootschap deze wel informatie verschaffen en daarmee onderhandelen.77

Een no talk bepaling is nog strenger. Deze verbiedt de doelvennootschap met
derden te onderhandelen, ook niet als deze uit eigen beweging interesse tonen in
een eventuele overname.78

Er kunnen zeer legitieme redenen zijn voor het in een fusieovereenkomst
opnemen van deal protection measures. Zo is een reden om een break fee op te
nemen de bieder schadeloos te stellen voor de kosten die hij heeft gemaakt en de
tijd en energie die hij in de fusieovereenkomst heeft gestopt. Verder dienen deze
maatregelen om een bepaalde mate van zekerheid te bieden dat de doelvennoot-
schap het bod niet zomaar afwijst, bijvoorbeeld als er een hoger bod voorbij komt,
dat wellicht niet eens serieus is.79 Ook heeft de bieder er belang bij dat zij geen
stalking horse wordt voor een derde partij, die kan profiteren van het feit dat de
initiële bieder haar bod openbaar heeft gemaakt. Zonder enige bescherming
zouden bieders nooit hun hoogste prijs op tafel leggen. Naast de hiervoor
genoemde redenen, kunnen deal protection measures ook werken als bescher-
mingsmaatregelen tegen concurrerende biedingen. Het beschermend effect van
deal protection measures is evident. Juist doordat zij de overname door de ene
partij beschermen, maken zij het voor andere bieders moeilijker om de doel-
vennootschap over te nemen. Als de deal protection measuresmaar stevig genoeg
zijn, kunnen zij een concurrerend bod praktisch onmogelijk maken. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat deal protection measures niet te allen tijde en onbeperkt zijn
toegestaan en in de VS als beschermingsmaatregelen worden beoordeeld.80

5. Golden parachutes
Een bekende maatregel, in Nederland van oudsher eveneens geschaard onder de
Pandora-constructies, zijn change of control bepalingen in de arbeidsovereen-
komsten van bestuur en/of overige werknemers. Dergelijke bepalingen worden
vaak golden parachutes genoemd. Deze zijn bedoeld om de werknemers bij een
fusie of overname te beschermen. De theorie is dat bestuurders, geconfronteerd
met een fusie of overname, bezorgd zijn over hun toekomst en de financiële
consequenties van een dergelijke verandering. Het doel van deze change of
control bepalingen is om het topmanagement in die situaties bepaalde financiële
zekerheid te bieden, zodat zij zich tijdens de onderhandelingen over een
mogelijke transactie volledig kunnen richten op het belang van de aandeel-
houders. De bepalingen kunnen in allerlei variaties voorkomen. Vaak houden zij
in dat de desbetreffende werknemer bij een change of control een bepaalde

77. Van Uchelen hanteert een strengere definitie en stelt dat dit ook inhoudt dat de doel-
vennootschap geen informatie aan een potentiële bieder mag verstrekken en daarmee niet
mag onderhandelen. Zie Van Uchelen (2009), p. 291.

78. Zie Balz (2003), p. 515 en Stevens (2008), p. 214-215.
79. Zie De Kluiver (2003b), p. 44.
80. Zie § 3.4.4 onder B. Zie voor de beoordeling in Nederland § 10.4.3 onder B3.
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uitkering in contanten krijgt, of een andere beloning ontvangt. Deze vergoedingen
komen tot uitkering als de desbetreffende werknemer zijn baan verliest als gevolg
van de overname. Een risico bij dergelijke bepalingen is dat als de vergoedingen
te hoog worden, zij hun doel voorbij schieten en het management niet in het
belang van aandeelhouders handelt, maar er wellicht slechts op uit is om de
beloning te incasseren. Een ander risico is dat potentiële uitkeringen zodanig zijn
dat zij een potentiële bieder of overnemer afschrikken. Op deze wijze kunnen de
bepalingen een bepaald beschermend effect hebben. De effectiviteit van golden
parachutes als beschermingsmaatregel moet niet worden overdreven. Meestal
zijn de bedragen die met de golden parachutes zijn gemoeid relatief klein in
verhouding tot het totale bedrag dat met een overname is gemoeid. Dit hangt
uiteraard sterk af van de omvang van de regelingen en de wijze waarop deze zijn
vormgegeven. Een variant op deze golden parachutes zijn zogenoemde tin
parachutes. Dit zijn vergelijkbare change of control bepalingen maar dan voor
een groter aantal werknemers en niet slechts voor het topmanagement, zoals bij
golden parachutes doorgaans het geval is. Als de totale waarde van de potentiële
afvloeiingsregelingen hoog genoeg is, kunnen ook deze tin parachutes een
beschermend effect hebben.

7. Pac man defense
Een zogenoemde pac man defense is een beschermingstactiek die er in wezen
op neer komt dat de doelvennootschap meteen terugslaat. Indien de vijandige
bieder beursgenoteerd is, kan de doelvennootschap reageren door zelf een
openbaar bod te doen op de uitstaande aandelen in de vijandige bieder. Bij een
pac man defense probeert de doelvennootschap hiermee de vijandige bieder
over te nemen voordat zij zelf door de vijandige bieder wordt overgenomen. Dit
is een vrij extreme tactiek, die voor zover ik kan overzien niet vaak voorkomt.81

E. Anti-overnamewetgeving

Het vennootschapsrecht van Delaware heeft eigenlijk maar één wettelijke bepaling
die specifiek is gericht op vijandige overnames. In 1988 introduceerde Delaware
met de invoering van § 203 DGCL een business combination statute.82 Een
dergelijke bepaling behoort tot de tweede generatie anti-overnamewetten, die in de
jaren ’80 in vele staten in de VS zijn ingevoerd.83 Dit was een duidelijke steun in
de rug van boards die onder vuur lagen. § 203 DGCL bepaalt dat als iemand 15%
of meer van de aandelen in een vennootschap verwerft (gedefinieerd als een

81. Zie Posch (2008), p. 1120-1121.
82. Zie hierover Forstinger (2002), p. 95-96.
83. De bepaling in Delaware is ingevoerd na de uitspraak van het US Supreme Court inzake CTS

Corporation v. Dymamics Corp. of America 481 US 69 (1987), waarin het oordeelde dat deze
tweede generatie anti-overnamewetten niet strijd waren met de grondwet. Zie hiervoor § 3.3.1.
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interested stockholder), die vennootschap gedurende een periode van drie jaar
geen business combination transacties met die aandeelhouder mag uitvoeren. Dit
verbod verhindert een bieder om na afloop van een bod via een uitstotingsfusie (of
ander soort transactie) de overgeblevenminderheidsaandeelhouders uit te stoten.84

Op dit verbod bestaat een aantal uitzonderingen.85 Ten eerste als de board, voordat
de aandeelhouder interested stockholder is geworden, de transactie waarmee de
aandeelhouder interested stockholder is geworden of de gewenste business
combination transactie heeft goedgekeurd. Een tweede uitzondering heeft betrek-
king op een transactie waarbij de bieder zijn aandelenbelang (van onder de 15%) in
één keer tot boven de 85% brengt. Dit houdt in dat als een bieder een bod uitbrengt
dat door meer dan 85% van de aandeelhouders wordt geaccepteerd, hij wel een
uitstotingsfusie kan uitvoeren. Een derde uitzondering betreft een transactie die is
goedgekeurd door de board van de doelvennootschap alsmede door ten minste
tweederde van de aandeelhouders, de bieder daarbij niet inbegrepen. Deze bepa-
ling geeft de board de bevoegdheid om potentiële overnames tegen te houden door
bij voorbaat te weigeren een dergelijke transactie goed te keuren. In feite is dit
artikel een soort wettelijke poison pill, die slechts kan worden geneutraliseerd door
een bod dat door meer dan 85% van de aandelen wordt geaccepteerd.86

3.4 De normering van bestuurlijk handelen in vijandige
overnamesituaties

3.4.1 De normering voor 1985: de primary purpose toets

A. Taakvervulling algemeen: de zorgvuldigheidsplicht en de
loyaliteitsplicht

De primaire juridische doctrine in het Amerikaanse vennootschapsrecht is dat
de directors bepaalde verplichtingen hebben jegens de vennootschap en haar
aandeelhouders. Deze verplichtingen noemt men fiduciary duties.87 Over het

84. Zie over dergelijke uitstotingsfusies hierna uitgebreid § 6.2.
85. Delaware heeft een opt-out regeling. Op grond van § 203(b) kan het verbod ook worden

omzeild door bij oprichting in de originele certificate of incorporation op te nemen dat § 203
niet van toepassing is. Deze opt-out regeling kan nadien ook nog door aandeelhouders
worden ingevoerd door een wijziging van het certificate of de by-laws. Een dergelijke
wijziging moet worden goedgekeurd door ten minste een meerderheid van de stemmen die
kunnen worden uitgebracht.

86. Zie Lipton (2002), p. 1050.
87. Zie hierover in de Nederlandse rechtsliteratuur zeer uitgebreid Assink (2007a), p. 149-224.

Zie ook Kroeze (2004), p. 188-191, Parijs (2003), p. 231-234 en, meer specifiek in
overnamesituaties, Van Ginneken (2006a), p. 527-528.
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algemeen, worden er twee fiduciary duties onderscheiden, de duty of care en de
duty of loyalty, hierna de zorgvuldigheidsplicht en de loyaliteitsplicht ge-
noemd.88 Het niet naleven van deze plichten kan leiden tot aansprakelijkheid.

1. De zorgvuldigheidsplicht
De zorgvuldigheidsplicht eist dat een director zijn taken vervult met die mate van
zorgvuldigheid die een persoon in dezelfde positie onder gelijke omstandigheden
redelijkerwijs passend zou vinden (‘would reasonably believe appropriate’).89

Dit houdt onder meer in dat hij regelmatig vergaderingen bijwoont, er voor zorgt
dat hij goed is geïnformeerd over de activiteiten en financiële situatie van de
vennootschap. Kortom, directors moeten handelen met een redelijke zorgvuldig-
heid.90 Het is aan rechters om te beoordelen of een director zich heeft gehouden
aan de zorgvuldigheidsplicht. Centraal in deze beoordeling staat de zogenoemde
business judgment rule. Onder de business judgment rule worden handelingen
van een director die goed geïnformeerd en te goeder trouw handelt in principe
beschermd. Er is dan een onweerlegbaar vermoeden dat de director zich heeft
gehouden aan de zorgvuldigheidsplicht. Een klassieke verwoording door het
Delaware Supreme Court is dat de business judgment rule:

‘is a presumption that in making a business decision the directors of a corporation acted on
an informed basis, in good faith and in the honest belief that the action taken was in the best
interests of the company. Absent an abuse of discretion, that judgment will be respected by the
courts. The burden is on the party challenging the decision to establish facts rebutting the
presumption.’ 91

Hieruit blijkt dat de business judgment rule zowel een procedureel als een
inhoudelijk element bevat. Het procedurele element ligt in het feit dat een
rechter er vanuit zal gaan dat de directors goed geïnformeerd en te goeder trouw

88. Er worden in rechtspraak en literatuur wel meer fiduciary duties onderscheiden. Zo noemt
Black er vier (duty of care, duty of loyalty, duty to disclose en special duty of care in
takeovers). Zie Black (2001), p. 3-16. In jurisprudentie en literatuur worden er vaak drie
genoemd, namelijk de duties of care, loyalty en good faith. Zie bijvoorbeeld Cede & Co v.
Technicolor, Inc 634 A.2d 345 (Del. 1993), p. 361, In re Walt Disney Co. Derivative
Litigation, 825 A.2d 275 (Del. Ch. 2003), p. 275 en 289 en Eisenberg (1993). De discussie
over de duty of good faith als zelfstandige verplichting is inmiddels beslist door de uitspraak
van het Delaware Supreme Court in Stone v. Ritter 911 A.2d 362 (Del. 2006), waarin kort
gezegd is bepaald dat er er geen aparte duty of good faith is, maar dat dit in feite onderdeel is
van de duty of loyalty. Zie hierover uitgebreid Assink (2007a), p. 195-216. Er is zeer veel
over deze fiduciary duties te zeggen, ik tracht hier een algemeen beeld te geven. Overigens
gelden deze verplichtingen ook voor officers. Zie Johnson (2005) en Johnson & Millon
(2005).

89. Zie RMBCA § 8.30(b), zie Kroeze (2004), p. 189.
90. Zie ook de American Law Institute Principles of Corporate Law. Zie hierover Kroeze

(1998), p. 264-266.
91. Aronsen v. Lewis, 473 A.2d 805, 812 (Del. 1984)
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hebben gehandeld, met de overtuiging dat zij handelden in het belang van de
vennootschap. Het inhoudelijke element beschermt de beslissingen tegen
aantastbaarheid en voorkomt rechterlijke toetsing van de kwaliteit van de
beslissing. Tenzij een eiser één van de drie vermoedens weerlegt, zal het
besluit worden gerespecteerd en zullen de directors niet aansprakelijk worden
gehouden. De uiterste grens van deze bescherming is dat het besluit moet
kunnen worden toegerekend aan een rationeel ondernemingsdoel.92 In de
praktijk werkt de business judgment rule in feite meer als een doctrine van
rechterlijke onthouding (judicial noninterference) dan als een toetsingsnorm.93

2. De loyaliteitsplicht
De loyaliteitsplicht houdt in dat een director zijn taken te goeder trouw en in het
belang van de vennootschap en haar aandeelhouders vervult. Hij mag zijn eigen
belangen niet boven die van de vennootschap en haar aandeelhouders stellen. Dit
beginsel speelt vooral in tegenstrijdig belang situaties, zoals transacties tussen de
vennootschap en een director, en in situaties waarin een director corporate
opportunities voor zichzelf benut.94 De doctrine van rechterlijke onthouding
(‘judicial noninterference’) die geldt in gevallen waarin wordt getoetst aan de
zorgvuldigheidsplicht, vindt geen toepassing bij de toetsing van de loyaliteits-
plicht. Als het gaat om de toetsing van de loyaliteitsplicht, dienen rechters juist
actief te zijn. De bescherming van de business judgment rule is er immers alleen
als er geen sprake is van tegenstrijdige belangen. De business judgment rule is
gebaseerd op het vermoeden dat directors hun onafhankelijk oordeel zullen
gebruiken. Dat is duidelijk niet van toepassing op situaties waarbij er een
tegenstrijdig belang is tussen het belang van de director en de vennootschap.
Hier kan het oordeel per definitie niet onafhankelijk zijn. Zodra een eiser kan
aantonen dat er bij een besluit op enigerlei wijze sprake is van een tegenstrijdig
belang, is het vermoeden dat de director te goeder trouw handelde weersproken,
en zal het besluit door de rechters inhoudelijk worden beoordeeld. Het is dan
uiteraard niet uitgesloten dat directors, ondanks een tegenstrijdig belang, te goeder
trouw handelen. Dit wordt getoetst met de zogenoemde entire fairness test.95 Als

92. Zie Sinclair Oil Corp. V. Levien, 280 A.2d 717, 720 (Del. 1971). Zie ook Allen, Jacobs &
Strine (2001), p. 1298

93. Zie bijvoorbeeld Bainbridge (2004) en Black (2001), p. 18. Zie over de business judgment
rule in de Nederlandse rechtsliteratuur uitgebreid Assink (2007a), p. 225-246 en 264-328,
Assink (2005), p. 372-378, Assink (2006a), p. 75-77, Van Ginneken (2006a), p. 527-528,
Parijs (2003), p. 231-234. Zie ook het SER-advies (2008).

94. Zie hierover uitgebreid Verdam (1995).
95. Zie hierover ook Eisenberg (1993), p. 450, Timmerman, (2003a), p. 558, Assink (2005),

p. 374-375 en Assink (2007a), p. 248-256 (waar hij nader in gaat op de verhouding tussen de
business judgment rule en de entire fairness test) en p. 328-342.
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er sprake is van een tegenstrijdig belang, zullen directorsmoeten bewijzen dat hun
handelen volledig billijk was ten opzichte van de vennootschap. Net als de
business judgment rule, heeft deze toets zowel een procedureel als een inhoudelijk
element.96 Het procedurele element wordt ook wel fair dealing genoemd en ziet
op de procedure die is gevoerd bij het tot stand komen van het besluit of de
transactie. Het inhoudelijke element, ook wel fair price genoemd, ziet op de
inhoud van het besluit of de transactie. Deze moet fair zijn, onder gelijke
voorwaarden als in vergelijkbare gevallen gebruikelijk zou zijn. Benadrukt
moet echter worden dat het een integrale toets is, waarbij alle relevante aspecten
moeten worden meegewogen.97

B. Cheff v. Matthes: De primary purpose toets

In de VS is de vraag of een board beschermingsmaatregelen mag nemen en
hoever de board daarin mag gaan al geruime tijd geleden in rechtspraak aan de
orde gekomen.98 Een belangrijk uitgangspunt in de VS is dat de board van de
doelvennootschap in vijandige overnamesituaties een potentieel tegenstrijdig
belang heeft. Immers, als de overname slaagt, is de kans groot dat de board
wordt vervangen. Intuïtief zou dan de conclusie moeten zijn dat de loyaliteits-
plicht in het geding is en er dus aan de hand van entire fairness zou moeten
worden getoetst. In de praktijk zou deze toets, waarbij de board moet bewijzen
dat het nemen van beschermingsmaatregelen in alle opzichten volledig billijk
is, betekenen dat beschermingsmaatregelen bijna nooit zouden kunnen worden
genomen. Dit was en is strijdig met de heersende gedachte bij wetgever en
rechterlijke macht in Delaware, dat de board wel de mogelijkheid moet hebben
om te kunnen beschermen. Dus, in plaats van uit te gaan van de loyaliteits-
plicht, besloten rechters te toetsen op naleving van de zorgvuldigheidsplicht.
Beslissingen van directors in vijandige overnamesituaties werden dus in
principe door de business judgment rule beschermd, met een kleine extra
hindernis. De toets die voor 1985 gold was de primary purpose toets. Deze is
door het Delaware Supreme Court geformuleerd in 1964 in de uitspraak Cheff v.
Mathes.99 De toets hield in dat directors moesten aantonen dat er een bepaalde
dreiging was en dat het behoud van hun positie niet het enige motief was voor
het nemen van beschermingsmaatregelen. Als zij daarin slaagden, gold de

96. Zie Eisenberg (1993), p. 450-458.
97. Zie Weinberger v. UOP, Inc. 457 A.2d 701 (Del. 1983). Zie hierover ook Eisenberg (1993),

p. 450-458, Timmerman (2003a), p. 558, Assink (2007, p. 334-342 en Assink (2005),
p. 374-375. Deze uitspraak is gewezen in een uitstotingsfusie, zie hierover ook hierna § 6.24
onder C.

98. Zie voor een overzicht van de oudere rechtspraak Taylor (1998), p. 176-181.
99. Cheff v. Matthes, 199 A.2d 548 (Del. 1964).
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bescherming van de business judgment rule, en bleven de beslissingen in
principe onaangetast. In de praktijk kwam dit erop neer dat men slechts
summier hoefde aan te geven dat men te goeder trouw had gehandeld en de
kwestie zorgvuldig had onderzocht en voorbereid, hetgeen dan ook bijna altijd
slaagde. Deze toets was in feite niet veel strenger dan als werd getoetst aan de
hand van de klassieke business judgment rule.100 Deze insteek van het
Delaware Supreme Court kreeg veel kritiek, voornamelijk omdat deze de
vennootschapsleiding veel ruimte gaf om hun eigen belangen te behartigen
en zich te verschansen. Er ontspon zich eind jaren ’70, begin jaren ’80 in de
literatuur een inmiddels klassieke discussie tussen voor- en tegenstanders van
een actieve rol van de board in vijandige overnamesituaties.101

3.4.2 De discussie in de literatuur voor 1985

A. Lipton

De discussie begint in 1979 met het verschijnen van het artikel Takeover Bids in
the Target’s Boardroom van de beroemde advocaat Martin Lipton.102 Het
artikel is geschreven als reactie op de in die tijd toenemende geluiden dat
directors in vijandige overnamesituaties passief zouden moeten blijven. Lipton
zag (en ziet) hierin een bedreiging voor de fundamentele rol van de board als
leidinggevend orgaan van de vennootschap.103 Hij meent dat niet de aandeel-
houders maar de directors moeten bepalen of een openbaar bod moet worden
geaccepteerd.104 Als de board dat nodig vindt, dan mogen beschermingsmaat-
regelen worden genomen.105 Dit vloeit volgens Lipton voort uit het feit dat het
vennootschapsrecht de board aanwijst als primair verantwoordelijk voor het
besturen van de vennootschap en de board hiervoor ruime bevoegdheden
geeft.106 Bij alle voor de vennootschap majeure transacties zoals een fusie,
liquidatie of verkoop van alle activa, speelt de board een cruciale rol. Op grond
van de vennootschapswetgeving zijn bij deze transacties de medewerking en
goedkeuring van de board nodig. Deze centrale rol moet de board volgens
Lipton ook spelen bij overnamebiedingen. Lipton stelt dat een overnamebod de
vennootschap in feite confronteert met een keuze tussen enerzijds het onmid-
dellijk liquideren of verkopen van de onderneming, waarvoor een substantiële

100. Zie Gilson (1981), p. 829.
101. Zie voor een uitgebreidere weergave van deze discussie Van Ginneken (2008), p. 1071-1078.
102. Lipton (1979). Lipton, medeoprichter van het bekende kantoor Wachtell, Rosen, Lipton &

Katz en eminent adviseur van vele beursgenoteerde vennootschappen, staat ook bekend als
de uitvinder van de poison pill.

103. Lipton (2005), p. 1369.
104. Lipton (1979), p. 115-116, Balotti, Varallo & Czeschin (2005), p. 1402.
105. Lipton (1979), p. 123.
106. Lipton (1979), p. 105-106.
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premie wordt ontvangen, en anderzijds het continueren als zelfstandige onder-
neming in de hoop in de toekomst meer waarde te creëren.107 Met deze keuze
wordt de vennootschapsleiding niet alleen in overnamesituaties geconfronteerd.
De voor- en nadelen van het al dan niet zelfstandig verder gaan wordt als het
goed is regelmatig door de vennootschapsleiding afgewogen. De uitkomst van
deze afweging wordt door het vennootschapsrecht als elk ander besluit be-
handeld, en wordt dus beschermd door de business judgment rule.Met dit in het
achterhoofd stelt Lipton de vraag waarom dit anders zou zijn als de keuze door
een derde partij wordt geïnitieerd. En als er inderdaad een verplichting bestaat
om de onderneming te verkopen zodra er een substantiële premie kan worden
gekregen, waarom zou het vennootschapsrecht de board dan laten wachten op
een overnamebod? De board zou wettelijk kunnen worden verplicht om elk jaar
een investment banker in de arm te nemen die bepaalt wat de onmiddellijke
opbrengst zou kunnen zijn bij een verkoop of liquidatie. Als hieruit blijkt dat er
een substantiële premie in zit, zou de board daadwerkelijk tot verkoop of
liquidatie over moeten gaan. Lipton betoogt dat het niet voor niets is dat het
vennootschapsrecht hiertoe niet verplicht. Als dit de opvatting zou zijn, dan
zouden directors al te zeer worden beperkt in hun beleidsvrijheid en zouden zij
bij het besturen van de vennootschap worden gedwongen een korte termijn
perspectief te hanteren. Een dergelijk korte termijn denken zou niet alleen slecht
zijn voor aandeelhouders, maar ook voor andere belanghebbenden zoals
werknemers, klanten, crediteuren en leveranciers. Er is dus volgens Lipton
juist geen verplichting voor de board om op een overnamebod in te gaan. In
zijn woorden: ‘a company need not have a perpetual ‘for sale’ sign on its front
lawn.’108 De centrale rol van de board, zoals door Lipton bepleit, is ook in het
belang van aandeelhouders. Lipton stelt dat aandeelhouders zelf niet in staat
zijn om goed geïnformeerd over een overnamebod te kunnen beslissen. Alleen
de board kan een inadequaat overnamebod weerstaan. Een vijandig overna-
mebod zal zonder bemoeienis van de board vaak slagen, niet omdat een
meerderheid van de aandeelhouders het een goede overname vindt, maar
door de dynamiek van een overnamebod.109

Kortom, Lipton concludeert dat er goede redenen zijn waarom er geen
verplichting is om in te gaan op een vijandig overnamebod. Ook is er geen
verplichting om, als een overnamebod zich voordoet, passief te blijven of een
veiling te organiseren teneinde de vennootschap te verkopen aan de hoogste
bieder.110 De vennootschap mag een beleid voeren dat erop is gericht onaf-
hankelijk te blijven en mag zelfs preventieve maatregelen nemen om een

107. Lipton (1979), p. 109-112.
108. Lipton (1979), p. 112 en 130.
109. Lipton (1979), p. 114-115. Hier wijst hij onder meer op het gevaar van zogenoemde two-tier

front end loaded biedingen. Zie hierover hierna § 5.2.3.
110. Lipton (1979), p. 112 en 130.
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overname te voorkomen of te ontmoedigen.111 Als een overnamebod wordt
uitgebracht, moet de board de gevolgen van de overname beoordelen voor
werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschap in het algemeen. Zelfs
het nationaal belang mag in acht worden genomen.112 Als de board op goede
gronden tot de conclusie komt dat het bod moet worden afgewezen, mag zij
elke redelijke actie nemen om dit doel te bereiken, aldus Lipton.113 En ten
slotte, de kern van zijn betoog, beslissingen van de board in overnamesituaties
moeten worden behandeld als alle andere belangrijke beslissingen. Dit houdt in
dat deze moeten worden beschermd door de business judgment rule.114

Dit artikel van Lipton markeert het begin van een felle discussie over de juiste
rol van de vennootschapsleiding in vijandige overnamesituaties, die tot de dag
van vandaag voortduurt. Met name uit academische hoek komt er al snel kritiek
op het standpunt van Lipton. De kritiek komt veelal uit de hoek van de law &
economics beweging, waarin een economische benadering van het recht wordt
bepleit. Twee van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze benadering
zijn Easterbrook en Fischel.115

B. Easterbrook & Fischel

In 1981 verschijnt een baanbrekend artikel van Easterbrook & Fischel in de
Harvard Law Review, met als titel The Proper Role of a Target’s Management in
Responding to a Tender offer.116 Easterbrook & Fischel bepleiten hierin precies
het tegenovergestelde van Lipton, te weten een strikte passiviteitsregel voor
boards van doelvennootschappen.117 In hun ogen zijn vijandige overnames het

111. Lipton (1979), p. 130.
112. Lipton (1979), p. 130.
113. Lipton (1979), p. 123.
114. Lipton (1979), p. 131. Lipton verdedigt niet alleen zijn standpunt dat de board de

bevoegdheid moet hebben om een overnamebod te weerstaan, hij geeft ook gedetailleerd
aan wat directors in vijandige overname situaties moeten doen. Hij geeft zelfs een voorbeeld
van hoe de notulen van de boardvergadering er uit zouden kunnen zien. Zie Lipton (1979),
p. 122-130.

115. Nog voordat de eerste van deze artikelen verschenen, geeft Lipton in 1981 in The Business
Lawyer nog een korte update van de stand van zaken. Zie Lipton (1981). Hij beschrijft een
aantal rechterlijke uitspraken en haalt een aantal medestanders aan, die de juistheid van zijn
eerder ingenomen standpunt bevestigen. Tevens bevat het artikel in een voetnoot eerste
voorzichtige reactie op het op dat moment nog ongepubliceerd eerste artikel van Easterbrook
& Fischel getiteld The Proper Role of a Target’s Management in Responding to a Tender Offer.

116. Easterbrook & Fischel (1981a). Easterbrook & Fischel hebben hun standpunten in een serie
artikelen toegelicht. Zie ook hun boek The Economic Structure of Corporate Law,
Easterbrook & Fischel (1991). Ik beperk mij hier met name tot dit eerste artikel. Zie
uitgebreider over hun standpunten Van Ginneken (2008), p. 1074-1078.

117. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1201-1204.
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voornaamste mechanisme waardoor slecht en inefficiënt management wordt
gecorrigeerd. Zij baseren hun betoog op de efficient capital market hypothesis
(ECMH) en de agency costs theorie. Kort gezegd, stelt de ECMH dat alle
beschikbare relevante informatie over een beursvennootschap in de beurskoers
wordt verwerkt. Aangezien de kapitaalmarkten efficiënt werken, weerspiegelt de
beurskoers de werkelijke waarde van de vennootschap. Als de koers van een
aandeel verandert betekent dat niet dat de eerdere koers verkeerd was, maar
slechts dat er nieuwe informatie in de koers is verwerkt. Bij een overnamebod
wordt doorgaans meer voor de aandelen geboden dan de beurskoers. Dit is dan
per definitie een overwaardering van de doelvennootschap en een overnamebod is
dus in principe altijd gunstig voor haar aandeelhouders.118 Echter, als de kapi-
taalmarkten efficiënt zijn en alle beursvennootschappen accuraat door de markt
worden gewaardeerd, dan rijst de vraag waarom bieders bereid zijn om een
premie te betalen. Hiervoor zijn vele redenen te geven, zoals te behalen
synergievoordelen en het kunnen aanboren van nieuwe geografische of product-
markten. Deze redenen zijn plausibel en verklaren zeker het bestaan van vriende-
lijke overnames. Het bestaan van vijandige overnames, die vaak met nog hogere
premies en kosten gepaard gaan, worden volgens Easterbrook& Fischel verklaard
door het bestaan van agency costs en de rol die vijandige overnames spelen in het
beteugelen daarvan.119

Agency costs ontstaan in verhoudingen waar agents verantwoordelijk zijn
voor het bereiken van een bepaald resultaat ten behoeve van principals.120 De
agents zullen de neiging hebben om minder dan optimaal te presteren omdat zij
niet profiteren van het resultaat van hun inspanningen. Daarnaast bestaat de kans
dat zij hun eigen belang vooropstellen in plaats van het belang van de principals.
De kosten die hieruit voortvloeien worden agency costs genoemd. In potentie zit
er bij beursvennootschappen een groot gevaar voor hoge agency costs. In deze
benadering worden aandeelhouders gezien als de principals en het management
als hun agents. Een groot deel van het resultaat komt ten goede aan aandeel-
houders en niet aan het management. Bovendien betogen Easterbrook & Fischel
dat management niet effectief door aandeelhouders kan worden gecontroleerd.
Dit vanwege free rider gedrag en collective action problemen. Voor individuele
aandeelhouders loont het niet de moeite om het management minutieus te
controleren. Het zal niet gemakkelijk zijn en bovendien kost het, als het al lukt,
al snel teveel tijd en geld in verhouding tot het individuele belang. Daar komt bij
dat het resultaat van succesvolle controle ten goede komt aan alle aandeelhouders,
niet alleen aan de aandeelhouder die er de moeite voor heeft genomen. Voor
ontevreden aandeelhouders is het dus veel gemakkelijker en efficiënter om hun
aandelen te verkopen dan om te proberen iets te veranderen. Kortom, passief

118. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1165-1168.
119. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1168-1169.
120. Zie Jensen & Meckling (1976), Fama (1980).
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gedrag wordt beloond en er is volgens Easterbrook & Fischel van aandeelhouders
geen effectieve controle te verwachten. Dit alles leidt tot hoge agency costs.121

Volgens Easterbrook & Fischel vormen vijandige overnames een zeer
belangrijk, zo niet het belangrijkste, mechanisme voor het beteugelen van
deze agency costs.122 Hun betoog is in feite de klassieke verwoording van het
geloof in de effectieve werking van de market for corporate control.123 Slecht
management, met hoge agency costs, leidt tot lagere beurskoersen, waardoor de
desbetreffende vennootschap een overnameprooi wordt. Vennootschappen
worden voortdurend door potentiële bieders in de gaten gehouden. Als er
hoge agency costs zijn betekent dit dat de beurskoers met beter management
hoger zou kunnen zijn. De potentiële waarde van de vennootschap is groter dan
de feitelijke beurswaarde. Als dit verschil groot genoeg is, anders gezegd als de
agency costs hoog genoeg zijn, loont het voor een bieder om de vennootschap
over te nemen en het management te vervangen door beter management dat,
door het verlagen van de agency costs, de potentiële waarde er uit kan halen.
Om succesvol te zijn in zijn overnamepoging, zal de bieder in zijn bod een
premie moeten bieden op de beurskoers. Hij rechtvaardigt deze premie door de
verlaging van de agency costs die hij meent te kunnen bewerkstelligen. De
premies die in vijandige overnames worden betaald vloeien dus rechtstreeks
voort uit de bestaande agency costs. De doelvennootschap is in handen van de
overnemer met nieuw management simpelweg meer waard dan onder het
zittend management. Op deze manier vormen agency costs volgens Easterbrook
& Fischel de bron van vijandige overnames. In concrete gevallen profiteren de
aandeelhouders van de doelvennootschap, zij ontvangen immers een premie
voor hun aandelen. Maar ook in algemene zin profiteren aandeelhouders van dit
mechanisme. De voortdurende dreiging van een overname zorgt ervoor dat
management zijn best doet en vormt een aansporing om de agency costs te
minimaliseren, hetgeen wordt weerspiegeld in hogere beurskoersen.124

Uit het voorgaande betoog vloeit voort dat de board zich in vijandige
overnames passief moet opstellen, en zich moet onthouden van het nemen
van beschermingsmaatregelen.125 Easterbrook & Fischel bepleiten hierbij een
absolute passiviteit, waarbij de vennootschapsleiding zelfs niet op zoek mag

121. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1169-1171.
122. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1173.
123. Deze term is voor het eerst gebruikt door Manne (1965). Zie hierover Carney (1999) en

McChesney (1999). Zie over de market for corporate control ook Jensen & Ruback (1983).
124. Easterbrook & Fischel (1991), p. 173.
125. Easterbrook & Fischel hebben in 1991 hun passiviteitsgedachte enigszins aangepast. Deze

zou niet meer verplicht zijn voor alle vennootschappen, maar zou een default rule moeten
zijn waarvan kan worden afgeweken. Zie Easterbrook & Fischel (1991), p.171-175. Zie
hierover Daines & Hanson (1992), p. 582.
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gaan naar een white knight. De markt moet zijn werk kunnen doen. In
individuele gevallen is dit volgens Easterbrook & Fischel evident. Als bescher-
mingsmaatregelen ervoor zorgen dat het bod niet doorgaat, lopen de aandeel-
houders de geboden premie mis. Maar ook beschermingsmaatregelen met als
enig doel het bewerkstelligen van een hogere premie voor aandeelhouders
vinden in de ogen van Easterbrook & Fischel geen genade. Aandeelhouders als
geheel profiteren hier niet van. Het enkele resultaat is dat de aandeelhouders
van de bieder meer zullen moeten betalen aan de aandeelhouders van de
doelvennootschap. Weliswaar krijgen de aandeelhouders van de doelvennoot-
schap dan een hogere premie, maar die wordt betaald door andere aandeel-
houders. De winst van de aandeelhouders van de doelvennootschap gaat ten
koste van de aandeelhouders van de bieder. Aandeelhouders als geheel gaan er
dus niet op vooruit. Bovendien gaat dit op macro niveau ten koste van de
werking van de market for corporate control, hetgeen schadelijk is voor
aandeelhouders in het algemeen. Als overnames duurder en dus minder aan-
trekkelijk worden, zullen potentiële overnemers minder tijd en geld stoppen in
het bekijken of een overname wenselijk is. Hierdoor vinden minder overnames
plaats en werkt de market for corporate control niet. Kortom, beschermings-
maatregelen zijn uit den boze. Een efficiënte market for corporate control werkt
alleen met een strikte passiviteitsregel.126 Mede vanwege de evidente belangen-
tegenstelling tussen aandeelhouders en management, dienen beschermings-
maatregelen van de board in de ogen van Easterbrook & Fischel in ieder
geval zeker niet te worden beschermd door de business judgment rule.127

Easterbrook & Fischel krijgen begin jaren ’80 bijval van Gilson en Bebchuk, twee
academici die in grote lijnen dezelfde economische benadering voorstaan en op
grond daarvan eveneens board passiviteit bepleiten.128 Gilson en Bebchuk
verschillen enigszins van mening met Easterbrook & Fischel over de mate van
passiviteit. Zij zien een beperkte rol voor de board in het organiseren van een
veiling met concurrerende biedingen teneinde voor aandeelhouders de hoogste
opbrengst te bewerkstellingen. Terwijl Easterbrook & Fischel absolute passiviteit
bepleiten, acht Gilson bijvoorbeeld onder omstandigheden bepaalde handelingen,
zoals het openbaar maken van informatie en het zoeken van een white knight
toegestaan.129 Bebchuk zoekt het meer in het introduceren van wetgeving die

126. Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1175-1180. Zie voor een latere samenvatting van hun
argumenten Easterbrook & Fischel (1991), p. 171-175.

127. Zij over hoe zij de passiviteitsregel inpassen in het leerstuk van de business judgment rule
Easterbrook & Fischel (1981a), p. 1195-1201 en Easterbrook & Fischel (1981b), p. 1745-1747.

128. Zie Gilson (1981) en Bebchuk (1982a). Deze artikelen verschijnen kort na elkaar. Het stuk
van Bebchuk was al geschreven voordat het artikel van Gilson werd gepubliceerd, maar het
stuk van Gilson verschijnt als eerste. Zie Bebchuk (1982a), p. 1030 noot 15.

129. Zie Gilson (1982a), p. 64-65, waar hij zijn voorstel samenvat.
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concurrerende biedingen stimuleert.130 In de kern komt het meningsverschil neer
op een verschillende inschatting van de economische effecten die een strikte
passiviteitsregel of een veilingmodel op het aantal overnamebiedingen zal
hebben, en op de hoogte van de premies die bij die overnames zullen worden
betaald. Uiteindelijk verschillen zij van mening welke regel zal zorgen voor de
meest efficiënt werkende market for corporate control.131 De overeenkomsten
tussen hun standpunten zijn evenwel groter dan de verschillen. Zij nemen allen als
uitgangspunt dat de uitkomst van een overnamebod door aandeelhouders moet
worden bepaald, zonder inmenging van de board.De standpunten van de voor- en
tegenstanders van beschermingsmaatregelen liggen derhalve lijnrecht tegenover
elkaar. Het was begin jaren ’80 al duidelijk dat zij elkaar niet zouden kunnen
overtuigen. Het wachten was op een rechterlijke uitspraak om duidelijkheid te
verschaffen.132

3.4.3 De beslissende rol van het Delaware Supreme Court in 1985

In 1985 kreeg het Delaware Supreme Court de kans zich in de hiervoor
beschreven discussie te mengen. In dat jaar deed het Delaware Supreme Court
vier belangrijke uitspraken die samen nu nog steeds de basis vormen van het
juridisch raamwerk voor de beoordeling van bestuurlijk handelen in overna-
megevechten in de VS.

130. Bebchuk (1982a), p.1051-1054.
131. In een symposium op Stanford University eind 1982 wordt dit verschil van mening

uitgediept, hetgeen resulteert in een drietal nadere artikelen in de Stanford Law Review.
Easterbrook & Fischel reageren op de hiervoor beschreven artikelen van Gilson en Bebchuk,
die daar weer op reageren. Zie Easterbrook & Fischel (1982b), Gilson (1982a) en Bebchuk
(1982b). Deze meningsverschillen moeten niet worden overdreven. Gilson benadrukt dat de
academici niet zover uit elkaar liggen. Al hun standpunten zijn in ieder geval beter dan het
standpunt van Lipton c.s. en de heersende jurisprudentie. Gilson (1982a), p. 52 en p. 66.
Bebchuk vindt dat hij en Easterbrook en Fischel wel degelijk ver uit elkaar liggen. Zie
Bebchuk (1982b), p. 24-25.

132. Voormalig rechter van het Delaware Supreme Court Moore, de enige nog levende rechter die
de Unocal-uitspraak heeft gewezen, heeft een zeer interessant artikel geschreven over
diverse achtergronden bij de Unocal uitspraak, waaruit blijkt dat men zeer bewust was van
het feit dat zij deze zich in deze discussie moesten gaan mengen. Zie Moore (2006), p. 870-
872 en 881. Overigens is de discussie ook na de uitspraken van het Delaware Supreme Court
in de literatuur (uiteraard) gewoon doorgegaan. Het verschil in opvatting over de rol van de
board vormt tot op de dag van vandaag nog steeds de bron van vele artikelen. Zie ook het
symposium Takeover Bids in the Boardroom: 25 Years Later, gehouden ter gelegenheid van
het feit dat het artikel van Lipton 25 jaar daarvoor werd gepubliceerd. Zie de bijdragen van
verschillende auteurs in 60 The Business Lawyer 1369 (2005).
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A. Smith v. Van Gorkom

De eerste van deze vier uitspraken uit 1985 is Smith v. Van Gorkom.133 Deze
uitspraak geniet grote bekendheid vanwege de opmerkelijke uitkomst. Het
betrof een vriendelijke overname van Trans Union, in de vorm van een fusie die
ter goedkeuring aan aandeelhouders werd voorgelegd. De directors van Trans
Union werden aansprakelijk gehouden voor handelen in strijd met de zorgvul-
digheidsplicht (duty of care) en hebben daarvoor ook daadwerkelijk een
schadevergoeding moeten betalen. Het Delaware Supreme Court verweet hen
grove nalatigheid (gross negligence) bij de beoordeling van het fusievoorstel.
Deze uitkomst zorgde in de bestuurskamers in de VS voor veel ophef en de
uitspraak heeft forse kritiek gekregen.134 Een gevolg van de uitspraak is in
ieder geval dat sindsdien een grote nadruk wordt gelegd op procedurele
zorgvuldigheid om aansprakelijkheid te voorkomen. Bovendien werden in
reactie op deze uitspraak vrijwaringsbepalingen in het vennootschapsrecht
van Delaware opgenomen.135 Nog afgezien van deze consequenties is het
belang van deze uitspraak gelegen in het feit dat het Delaware Supreme Court
ook een eerste aanzet gaf voor de afwijzing van de board passiviteit in
vijandige overname situaties. Bovendien werd uitdrukkelijk de ECMH afge-
wezen en werd bepaald dat directors zelfs verplicht zijn beslissingen in
overname situaties goed geïnformeerd te nemen op basis van de intrinsieke
waarde van de vennootschap, dus niet slechts op basis van de waarde conform
de beurskoers.136

De achtergrond van deze kwestie was dat Trans Union, een beursgenoteerd
conglomeraat, dat zich vooral bezig hield met het leasen van treinstellen, een
groot aantal investment tax credits had opgebouwd. Trans Union kon deze tax
credits zelf niet gebruiken vanwege het feit dat zij zoveel extra afschrijvingen
mocht verrichten, dat geen belastbaar inkomen overbleef. De credits waren niet
overdraagbaar en hadden een beperkte levensduur. Door deze problematiek was
Trans Union op de beurs ondergewaardeerd. De enige oplossing voor Trans
Union was een fusie met of overname door een derde partij met voldoende
belastbaar inkomen, waardoor de waarde van de credits toch op enigerlei wijze
zou kunnen worden gerealiseerd. Centrale figuur in deze zaak was Van
Gorkom, voorzitter van de board en CEO van Trans Union en tevens houder
van een groot aantal aandelen. Ten tijde van deze kwestie was hij 64 jaar en een

133. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985).
134. Deze uitspraak heeft voor een onwaarschijnlijke stroom literatuur gezorgd. Ik noem er

enkele: Fischel (1985), Hamermesh (2000), Stout (2002a), McChesney (2002), Allen,
Jacobs & Strine (2002), Hamermesh (2002), Butler (2002), Honabach (2002) en Sharfman
(2006).

135. Zie hierover Assink & Olden (2005).
136. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985), p. 875-876.
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jaar verwijderd van zijn verplichte pensionering als CEO. Van Gorkom was al
enige jaren bezig met het zoeken naar een oplossing. Deze werd gevonden
in een constructie waarbij een derde partij Trans Union zou overnemen
door middel van een met zeer veel vreemd vermogen gefinancierde overname
(highly leveraged buy-out). De overnemende partij zou van de tax credits
gebruik kunnen maken, hetgeen in de hoogte van de overnamesom zou worden
gereflecteerd. Op 13 september 1980 benaderde Van Gorkom een kennis,
Pritzker, een bekende corporate raider, met de vraag of hij belangstelling
had bij deze constructie als overnemer op te treden. Als prijsindicatie gaf Van
Gorkom $55 per aandeel. Volgens berekeningen van Van Gorkom zou met een
dergelijke prijs de transactie te financieren zijn. Bovendien betekende $55 per
aandeel een substantiële premie boven de (gemiddelde) beurskoers van de
aandelen Trans Union (de dag voor aankondiging van de fusie was de beurs-
koers $37¼; de hoogste en laagste beurskoers van dat jaar, tot aan de
aankondiging, was $29½ respectievelijk $38 ¼). Binnen een paar dagen, op
18 september 1980, stemde Pritzker toe met de kernelementen van de transactie.
Trans Union zou in een zogenoemde cash-out merger worden gefuseerd met
een door Pritzker aangewezen dochtervennootschap. De aandeelhouders van
Trans Union zouden $55 per aandeel ontvangen. Pritzker stelde twee voor-
waarden. Ten eerste wilde hij een lock-up optie om van Trans Union alvast een
miljoen aandelen treasury stock te kunnen kopen voor een prijs van $38 ($0.75
boven de toen geldende beurskoers). Ten tweede wilde hij niet fungeren als
lokkertje voor andere bieders. De board van Trans Union moest op heel korte
termijn, binnen drie dagen, met de fusie instemmen. Op 19 september 1980
werd de board opgeroepen voor een vergadering op de dag daarna. Doel van de
vergadering was te besluiten over het door Pritzker gedane fusievoorstel, maar
dit werd bij de oproeping niet vermeld. Op de vergadering van 20 september
1980 keurde de board, die bestond uit een meerderheid van onafhankelijke
directors met een goede staat van dienst, de fusie goed in een vergadering die
twee uur duurde. De besluitvorming werd voornamelijk gebaseerd op een
presentatie van Van Gorkom van 20 minuten. De tekst van de fusieovereen-
komst, die buiten medeweten van de juridische afdeling van Trans Union om
door advocaten werd opgesteld, was niet op tijd beschikbaar en werd dus
tijdens de vergadering niet bekeken of bestudeerd. De vaste investment bankers
van Trans Union waren niet aanwezig. Wel aanwezig was een advocaat, die de
board voorhield dat de kans bestond dat zij in rechte zouden worden aange-
sproken als zij het bod niet zouden accepteren. Het bod werd geaccepteerd en
dezelfde avond tekende Van Gorkom de fusieovereenkomst. Binnen een week
nadat Van Gorkom Pritzker voor het eerst had benaderd, was de deal rond. Op
22 september 1980 gaf Trans Union een persbericht uit met de mededeling dat
de fusieovereenkomst was getekend. Er brak grote onvrede uit onder het hoger
management van Trans Union. Mede hierdoor deed Pritzker nog een concessie.
Trans Union mocht een investment bank inhuren en gedurende 90 dagen op
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zoek gaan naar overige bieders. Als voor 1 februari 1981 geen betere biedingen
waren ontvangen, zou de transactie met Pritzker aan de aandeelhoudersvergade-
ring worden voorgelegd. De zoektocht van de investment bank leverde
uiteindelijk geen concrete alternatieven op.137 Op 10 februari 1981 werd
de fusie op de aandeelhoudersvergadering met ruim 90% van de stemmen
goedgekeurd. Een aantal aandeelhouders maakte vervolgens een procedure
aanhangig, waarin zij de handelwijze van de board ter discussie stelde.

Het Delaware Supreme Court oordeelde dat de directors grove nalatigheid
(gross negligence) ten toon hadden gespreid door een fusie goed te keuren, en
daarmee in te stemmen met de verkoop van de onderneming, in een vergadering
waar zij onvoorbereid naar toe waren gegaan, die maar twee uur had geduurd,
en zonder enige vorm van schriftelijk advies of documentatie over de waarde-
ring van het bod en over de precieze inhoud van de transactie zelf. Het feit dat
de board onder grote tijdsdruk stond en grotendeels bestond uit gerenommeerde
en onafhankelijke directors mocht niet baten. Ook het feit dat de overeen-
gekomen prijs voor aandeelhouders een flinke premie boven de beurskoers
opleverde, het feit dat er geen concurrerende biedingen waren uitgebracht en
het feit dat de aandeelhouders de transactie op een aandeelhoudersvergadering
met een ruime meerderheid hadden goedgekeurd, deed hieraan niet af.
De directors werden dus aansprakelijk gehouden voor de geleden schade en
de zaak werd terugverwezen naar het Chancery Court om de hoogte van de
schadevergoeding te bepalen. De werkelijke waarde van de aandelen moest
worden beoordeeld op basis van de intrinsieke waarde van Trans Union, niet op
basis van de beurskoers. Het verschil tussen die waarde en de geboden $55 per
aandeel moest door directors worden vergoed. Uiteindelijk stemde het
Chancery Court in met een schikking waarbij directors $23,5 miljoen aan
aandeelhouders moesten betalen.138

Deze uitkomst zorgde in de bestuurskamers van de VS voor veel ophef en de
uitspraak heeft forse kritiek gekregen. Ook uit academische hoek. Fischel
noemde de uitspraak zelfs “one of the worst decisions in the history of
corporate law.”139 De rechter had zich niet mogen bemoeien met een derge-
lijke transactie, die voor aandeelhouders een premie opleverde en ook door
aandeelhouders zelf uitdrukkelijk werd gesteund. Wat hier ook van zij, een

137. Twee partijen waren geïnteresseerd, de bekende investeerders Kohlburg, Kravis, Roberts &
Co. in samenwerking met een aantal senior managers van Trans Union alsmede General
Electric Credit Corp. De eerste vielen snel af; General Electric gaf aan bereid te zijn $60 per
aandeel te bieden, maar eiste daarvoor meer tijd. Dit werd door Pritzker geweigerd en
General Electric haakte af.

138. Van dit bedrag werd $10 miljoen betaald door Pritzker en de rest door de directors zelf
(of hun verzekering).

139. Fischel (1985), p. 1455.
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gevolg van de uitspraak is in ieder geval geweest dat sindsdien een grote nadruk
wordt gelegd op procedurele zorgvuldigheid om aansprakelijkheid te voor-
komen. Zo kregen fairness opinions over de hoogte van biedingen een
belangrijke rol. Bovendien werden in reactie op deze uitspraak in 1986
vrijwaringsbepalingen in het vennootschapsrecht van Delaware opgenomen.140

De uitspraak is ook om andere, in de literatuur minder belichte, redenen
interessant. Ten eerste bepaalde het Delaware Supreme Court uitdrukkelijk
dat bij de waardering van de onderneming niet alleen op de beurskoers mag
worden gevaren. Het was algemeen bekend – zeker bij de directors – dat Trans
Union op de beurs was ondergewaardeerd; de beurswaarde reflecteerde niet
de werkelijke waarde. Bij het beoordelen van het bod moest de waarde van de
onderneming volgens de rechter dus worden bepaald aan de hand van de
intrinsieke waarde. Hiermee wezen de rechters de ECMH, dat ten grondslag ligt
aan de passiviteitsgedachte, af.141 Ten tweede gaf het Delaware Supreme Court
alvast een indicatie over wat het vond van een passieve rol van de vennoot-
schapsleiding in overnamesituaties. De board van Trans Union besloot uit-
eindelijk de fusieovereenkomst neutraal aan aandeelhouders voor te leggen. De
aandeelhouders moesten zelf maar beslissen of het een goed voorstel was of
niet. Het Delaware Supreme Court, ongetwijfeld goed op de hoogte van het
in de literatuur woedende debat, greep deze kans aan om door te laten
schemeren dat een dergelijke passieve rol niet binnen het vennootschapsrecht
van Delaware paste. Men had twee keuzes: ofwel het voorstel voorleggen aan
aandeelhouders met een positief advies, ofwel helemaal niet voorleggen. De
board kan niet een neutrale positie innemen en het geheel aan aandeelhouders
overlaten om te beslissen of zij de fusie wel of niet willen aanvaarden.142 Het
betrof hier weliswaar geen vijandige overnamesituatie, maar hiermee gaven de
rechters wel al aan dat de board in overnamesituaties een actieve rol moet
spelen. Deze opvatting klinkt sindsdien in overname jurisprudentie consequent
door. Zo bezien, was de uitspraak in Smith v. Van Gorkom een duidelijke eerste
aanzet voor de afwijzing van de board passiviteit in vijandige overnamesitua-
ties en een inleiding voor de uitspraak die het Delaware Supreme Court enige
maanden later zou doen in Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co.143 In die zaak,
tot op de dag van vandaag in de VS de belangrijkste uitspraak op dit gebied,
wees het Delaware Supreme Court de passiviteitsgedachte onomwonden af.

140. Zie over vrijwaring hierna § 8.2.2 en de daar aangehaalde literatuur. In dit verband wijs ik er
nog op dat deze vrijwaringsbepalingen niet gelden voor officers die geen director zijn. Zie
Honabach (2002).

141. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985), p. 875-876. Zie ook Bainbridge (2004),
p. 296 en Lipton (2002), p. 1045.

142. Smith v. Van Gorkom, 448 A.2d 858 (Del. 1985), p. 888.
143. Zie Hamermesh (2002), p. 596-597.
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B. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co.

Het overnamegevecht rondom oliemaatschappij Unocal bood het Delaware
Supreme Court uitdrukkelijk de mogelijkheid om aan te geven wat in vijandige
overnamesituaties de juiste norm voor bestuurlijk handelen was.144 In deze
kwestie had de notoire corporate raider T. Boone Pickens, Jr. via het door hem
gecontroleerde Mesa Petroleum een bod uitgebracht op ongeveer 37% van de
aandelen in het oliebedrijf Unocal voor een prijs van $54 per aandeel. Mesa
hield al 13% van de aandelen in Unocal, en met het bod beoogde Mesa 50%
van de aandelen en daarmee beslissende controle over de vennootschap te
verwerven. Het bod was een zogenoemde two-tier front-end loaded cash tender
offer. Hierbij zouden de aandeelhouders in het eerste deel van de transactie (de
front-end, het bod voor 37% van de aandelen), in contanten worden betaald.
Mesa kondigde al aan dat het tweede deel van de transactie (de back-end) zou
bestaan uit een freeze-out merger (goed te keuren door een meerderheid van de
aandeelhouders, welke meerderheid Mesa dan zelf zou kunnen bewerkstelli-
gen), waarbij de resterende aandeelhouders zouden worden uitgestoten tegen
betaling van $54 per aandeel maar dan in de vorm van zeer risicovolle
obligaties met een zeer achtergestelde positie (junk bonds). In een vergadering
over het bod van Mesa, die 9,5 uur duurde, liet de board van Unocal zich
uitgebreid adviseren door bankiers en juristen. De bankiers gaven aan dat het
bod van Mesa te laag was (de waarde van Unocal zou bij liquidatie meer dan
$60 per aandeel bedragen). Bovendien oordeelde men dat de in de back-end
aangeboden junk bonds veel minder waard waren dan de door Mesa betoogde
$54. Uiteindelijk besloot de board (bestaande uit 6 inside directors en 8
onafhankelijke outside directors, die een en ander ook nog buiten aanwezigheid
van de inside directors met de externe adviseurs doornamen) unaniem dat het
bod van Mesa volledig inadequaat (grossly inadequate) was. Kort daarna
besloot men over te gaan tot het nemen van een beschermingsmaatregel.
Men besloot een bod te doen op de eigen aandelen (een self-tender) waarbij
de geboden vergoeding zou bestaan uit obligaties met een waarde van $72 per
aandeel. Unocal zou hiervoor ruim $6 miljard aan additionele schulden op zich
nemen, hetgeen volgens de adviseurs enigszins ten koste zou gaan van de
exploratieactiviteiten naar nieuwe olievelden, maar de vennootschap zou nog
steeds een “viable entity” zijn.

De crux lag in het feit dat Mesa van het bod van Unocal werd uitgesloten.
Het bod werd voorts uitgebracht onder de listige voorwaarde dat het bod van
Mesa slaagde. Als Mesa dus inderdaad de gewenste additionele 37% van de

144. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985). Zie voor een vergelijkbare
beschrijving van deze zaak en een vergelijking met de Nederlandse normering Van
Ginneken (2006a).
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aandelen voor $54 per aandeel in contanten zou bemachtigen, dan zou Unocal
de overige 49% van de aandelen kopen voor $72 per aandeel in obligaties.

Deze actie had een tweeledig doel. Ten eerste moest de maatregel Mesa
uiteraard afschrikken. Ten tweede, voor het geval dat niet lukte, bood deze
maatregel de overblijvende minderheidsaandeelhouders (van wie aandelen niet
in het eerste deel van de transactie door Mesa zouden worden gekocht) in ieder
geval nog een eerlijke prijs voor hun aandelen.

De rechtmatigheid van het handelen van de board van Unocal werd uiteindelijk
aan het Delaware Supreme Court voorgelegd. Het Delaware Supreme Court
stelde eerst vast dat bij een overnamebod de board de plicht heeft om te bezien
of het bod in het belang is van de vennootschap en haar aandeelhouders. De
verplichtingen verschillen wat dat betreft in overnamesituaties niet wezenlijk
van overige situaties en het handelen moet dan ook in principe op dezelfde
wijze worden beoordeeld. Hierbij werd een passieve rol uitdrukkelijk
afgewezen:

‘… in the broad context of corporate governance, including issues of fundamental corporate
change, a board of directors is not a passive instrumentality.’145

Deze afwijzing van de passiviteitsgedachte werd verderop in de uitspraak in een
voetnoot, met verwijzing naar het artikel van Easterbrook & Fischel, nog eens
uitdrukkelijk bevestigd:

‘It has been suggested that a board’s response to a takeover threat should be a passive one.
Easterbrook & Fischel, supra, 36 Bus. Law. At 1750. However, that clearly is not the law of
Delaware, and as proponents of this rule of passivity readily concede, it has not been adopted
either by courts or state legislatures. Easterbrook & Fischel, supra, 94 Harv.L.Rev. at
1194.’146

Het is hiermee duidelijk dat het Delaware Supreme Court van de board een
actieve rol in het overnameproces verwacht en het nemen van beschermings-
maatregelen toegestaan acht. De rechters onderkennen evenwel dat overname-
biedingen directors in een bijzondere positie plaatsen. Zij kunnen een eigen
belang hebben bij de uitkomst. Bij het slagen van het bod is de kans groot dat
de overnemer zijn eigen kandidaten tot de board zal benoemen. Ongeclausu-
leerde bescherming door de business judgment rule acht men dan ook niet
gewenst. Het Delaware Supreme Court formuleert daarom voor deze situaties
een specifieke toetsingsnorm. De geformuleerde toets ligt in feite tussen de
toetsingsnorm voor de zorgvuldigheidsplicht en de loyaliteitsplicht in en staat

145. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 954.
146. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 955, voetnoot 10.
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ook wel bekend als de modified business judgment rule.147 De toets houdt in
dat de board, vanwege het gevaar van tegenstrijdig belang, niet automatisch de
bescherming van de business judgment rule krijgt. In de woorden van het
Delaware Supreme Court:

“Because of the omnipresent specter that a board may be acting primarily in its own interests,
rather than those of the corporation and its shareholders, there is an enhanced duty which
calls for judicial examination at the threshold before the protections of the business judgment
rule may be conferred.”148

Het Delaware Supreme Court vervolgt door te bepalen dat de board eerst een
tweedelige bewijslast moet dragen. Pas als men hierin slaagt, worden de
besluiten beschermd door de business judgment rule. Als de board niet slaagt
in de bewijsopdracht, is de business judgment rule niet van toepassing en valt
men terug op de entire fairness test; de directors zullen moeten bewijzen dat
hun handelingen volledig billijk zijn. De bewijslast die directors moeten dragen
bestaat uit twee afzonderlijke onderdelen. Ten eerste moet worden aangetoond
dat de board redelijke gronden heeft dat er een bedreiging bestaat voor het
beleid en de effectiviteit van de vennootschap (corporate policy and effective-
ness). Dit is de redelijkheidstoets. De tweede toets is de proportionaliteitstoets.
Hieraan wordt voldaan door aan te tonen dat de beschermingsmaatregel van de
board redelijk was in verhouding tot de op handen zijnde bedreiging. Inzake de
proportionaliteit stelde het Delaware Supreme Court in Unocal dat het de board
vrij staat een onwelgevallige overname of voorstel te weren, maar dat men geen
blanco cheque heeft om met behulp van draconische maatregelen elke bedrei-
ging af te weren.149 Dit is ingevuld door de uitspraak in de zaak Unitrin, Inc. v.
American General Corp.150 Hierin werd gesteld dat beschermingsmaatregelen
die ofwel uitsluitend (preclusive) ofwel dwingend (coercive) zijn als draconisch
worden beschouwd.151 Als beschermingsmaatregelen niet uitsluitend of
dwingend zijn, moet het onderzoek van de rechter zich er op richten of het
handelen valt binnen a range of reasonableness.152 Als het daar binnen valt, is
de business judgment rule van toepassing. Dan worden de beslissingen van
de board dus in principe niet inhoudelijk getoetst en worden de maatregelen

147. Deze toets wordt ook wel de enhanced scrutiny test of enhanced business judgment rule
genoemd. Zie Assink (2007a), p. 258.

148. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 954.
149. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 955, Unitrin, Inc. v

American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1383
150. Unitrin, Inc. v American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995).
151. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1387.
152. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc. 637 A.2d 34, 45-46 (Del. 1994) en

Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1388.
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in stand gelaten (zie voor de invulling van de Unocal-norm hierna § 3.4.4
onder A).153

Met de Unocal-norm heeft de Delaware Supreme Court voor de beoordeling
van het gebruik van beschermingsmaatregelen, waarschijnlijk mede door de forse
kritiek uit de literatuur, duidelijk een strengere rechterlijke toetsing willen
aanbrengen dan de tot dan toe bestaande primary purpose toets. In het concrete
geval van de self-tender van Unocal oordeelde het Delaware Supreme Court dat
de board had aangetoond dat zij in redelijkheid tot de conclusie kon komen dat er
een bedreiging was voor het beleid en de effectiviteit van de vennootschap. Ook
uit latere uitspraken blijkt dat het niet heel moeilijk is om aan de bewijslast van
deze redelijkheidstoets te voldoen. Aan de bewijsopdracht wordt al voldaan als
wordt bewezen dat men te goede trouw heeft gehandeld en een redelijke mate van
onderzoek heeft gepleegd. Het feit dat de Unocal-board bestond uit een meer-
derheid van onafhankelijke outside directors was een belangrijke factor. Ook de
proportionaliteit van de maatregel werd in dit geval bewezen geacht. Het doel van
de beschermingsmaatregel, met name van het selectieve gedeelte daarvan
(de uitsluiting van Mesa), was ofwel om het – inadequate – bod van Mesa geheel
te verslaan, ofwel, als het toch zou slagen, om de resterende 49% van de
aandeelhouders een fatsoenlijke prijs te bieden en zo te voorkomen dat zij
genoegen moesten nemen met junk bonds die veel minder waard waren dan de
waarde van de aandelen. Om deze doelen te bewerkstelligen moest Mesa wel van
het bod worden uitgesloten.154 Het betoog van Mesa dat een dergelijke dis-
criminerende beschermingsmaatregel niet is toegestaan werd niet gevolgd. Het
Delaware Supreme Court liet de genomen beschermingsmaatregelen in stand.

C. Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc.

De Unocal-toets is sinds 1985 door vele uitspraken gevolgd, maar is in feite nog
steeds de basis voor rechterlijke toetsing in vijandige overnamesituaties. Een
belangrijke aanvulling kwam eveneens in 1985, uit de beslissing van het
Delaware Supreme Court in de zaak Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes
Holding, Inc.155 In deze zaak verweerde de board van Revlon zich met behulp

153. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1388 en Paramount
Communications, Inc. v. QVC Network, Inc. 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 45-46.

154. Als Mesa haar eigen aandelen in Unocal zou mogen aanbieden, dan zou ten eerste Unocal
feitelijk de pogingen van Mesa om Unocal voor $54 per aandeel over te nemen aan het
subsidiëren zijn. Ten tweede hoorde Mesa per definitie niet in de categorie aandeelhouders
die Unocal wilde beschermen. De aandeelhouders moesten immers beschermd worden tegen
het bod van Mesa; Mesa zou, zonder de uitsluiting, worden beschermd tegen haar eigen bod.
Zie Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 956.

155. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986). De uitspraak
is in 1985 gewezen, maar in 1986 gepubliceerd. Zie hierover Timmerman & Winter (1989),
p. 57-62.
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van verschillende beschermingsmaatregelen tegen een vijandig bod van Pantry
Pride. Uiteindelijk wendde men zich tot een white knight waarmee men
overeenstemming bereikte over een vriendelijk bod. Ter bescherming van
deze overeenkomst werd de verkozen overnemer onder meer een lock-up optie
gegeven die hem, in geval de overname niet zou slagen, het recht gaf om de
twee aantrekkelijkste divisies van Revlon over te nemen voor een prijs die
duidelijk onder de marktwaarde lag. Hiermee werden concurrerende bieders
afgeschrokken.

Het Delaware Supreme Court liet, gebruik makend van de Unocal-toets, de
eerdere beschermingsmaatregelen in stand. De lock-up vond echter geen
genade. Het Delaware Supreme Court bepaalde dat indien een vennootschap
aangeeft niet meer zelfstandig verder te willen, de ruimte voor de board om
beschermingsmaatregelen te nemen ernstig wordt beperkt. De enige taak van de
board is in die gevallen voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijke prijs in
de wacht slepen:

‘The Revlon board’s authorization permitting management to negotiate a merger or buyout
with a third party was a recognition that the company was for sale. The duty of the board has
changed from the preservation of Revlon as a corporate entity to the maximization of the
company’s value at a sale for the stockholders’ benefit.’156

Zodra men heeft besloten tot verkoop van de onderneming, verandert de rol van
de board en valt het handelen niet meer onder de Unocal-toets. Er is dan
immers geen bedreiging van het beleid of de effectiviteit van de vennootschap
en ook aandeelhouders behoeven niet meer te worden beschermd tegen een
inadequaat bod. In de beeldende woorden van het Delaware Supreme Court:

‘The whole question of defensive measures became moot. The directors’ role changed from
defenders of the corporate bastion to auctioneers charged with getting the best price for the
stockholders at a sale of the company.’157

In dergelijke gevallen zal de rechter kritisch onderzoeken of de board zich wel
voldoende heeft gericht op het krijgen van de beste prijs voor aandeelhouders.
Hierbij wordt de board niet meer beschermd door de business judgment rule en
zijn de mogelijkheden van de board om beschermingsmaatregelen te nemen
beperkt. Omdat de lock-up in de praktijk een einde maakte aan de veiling en
slechts een minimale verbetering in het finale bod opleverde, achtte het Delaware
Supreme Court de lock-up in strijd met de geformuleerde Revlon-norm.158

156. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182.
157. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182.
158. Revlon, Inc. v. Mac Andrews & Forbes Holding, Inc., 506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 183-184.
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Een belangrijke vraag bij het analyseren van de Revlon uitspraak is de vraag
wanneer de Revlon-norm van toepassing wordt. Met andere woorden, wanneer
beginnen de ‘Revlon-duties’; wanneer bevinden directors zich in ‘Revlon-land’.
Er wordt wel gesteld dat Revlon niet meer is dan een uitwerking van Unocal.159

De Revlon-doctrine is in een aantal latere uitspraken ingevuld, maar de
jurisprudentiële lijn blinkt niet uit in duidelijkheid en is moeilijk te door-
gronden. Inmiddels is min of meer duidelijk dat de Revlon-norm van toepassing
is in drie situaties: wanneer de board een biedingsproces in gang zet om de
vennootschap te verkopen, wanneer opsplitsing van de vennootschap onver-
mijdelijk is of wanneer de vennootschap een transactie aangaat waarbij er
sprake is van een change of control.160 Zie over de invulling van de Revlon-
norm hierna § 3.4.4. De Revlon-norm is in ieder geval maar in beperkte
gevallen van toepassing. Buiten die gevallen blijft de board bevoegd bescher-
mingsmaatregelen te nemen, mits in lijn met de Unocal-norm. De Revlon-
uitspraak en vooral de beperkte invulling daarvan bevestigt daarmee het
uitgangspunt dat de board in de VS in principe geen passieve rol speelt in
vijandige overnamesituaties.

D. Moran v. Household International, Inc.

Ten slotte ga ik in op de vierde uitspraak uit 1985, waarin de belangrijke rol van
de board definitief werd bevestigd. In de zaak Moran v. Household Interna-
tional Inc werd de poison pill, zoals gezien een zeer agressieve beschermings-
maatregel, uitdrukkelijk toelaatbaar geacht.161 Op de werking van de poison
pill ben ik in § 3.3.2 ingegaan. De poison pill werd in 1983 uitgevonden. Het is
niet verwonderlijk dat de rechtsgeldigheid van de poison pill al relatief snel aan
de rechter werd voorgelegd. In het overnamegevecht rondom Household,
wendden twee aandeelhouders zich tot de rechter met het betoog dat de poison
pill een onrechtmatige constructie was. Zij stelden dat de board niet bevoegd
was om een dergelijk plan in te voeren en dat de directors daarmee in strijd
handelden met hun fiduciary duties. De uitspraak van het Delaware Supreme

159. Bainbridge (2006c), p. 804.
160. Zie Bainbridge (2006c), p. 802, alwaar hij citeert uit Arnold v. Soc’y for Sav. Bancorp, Incl.

650 A. 2d 1270 (Del. 1994), p. 1289-1290. Zie Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc. 818
A.2d 914 (Del. 2003), p. 928 (citerend Paramount Communications Inc. v. QVC Network
Inc., 637 A.2d (Del 1993), p. 47 en Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc.,
506 A.2d 173 (Del. 1986), p. 182).

161. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985). Zie over deze uitspraak en
de werking van de poison pill in de Verenigde Staten o.a. Van Ginneken (2005), p. 121-141,
Posch (2008), 1108-1110, Bainbridge (2003b), p.11-16, Velasco (2002), p. 390-393 en de daar
aangehaalde literatuur.
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Court die volgde is in dit verband nog steeds één van de belangrijkste
uitspraken op dit terrein. Eerst de beoordeling van de bevoegdheid van de
board. De poison pill zoals door Household geïmplementeerd was min of meer
de klassieke flip over variant. Deze variant staat bekend als de eerste generatie
poison pills.162 De board van Household had het plan vastgesteld op grond van
§ 157 DGCL. Dit artikel bepaalt kort gezegd dat een vennootschap rechten mag
creëren en uitgeven die het recht geven enig soort aandelen in de vennootschap
te nemen.163 Een van de argumenten van de eisers was dat het plan niet op
grond van dit artikel kon worden vastgesteld omdat de bevoegdheid die door dit
artikel werd gecreëerd slechts kon worden gebruikt om te voorzien in de
financieringsbehoefte van de vennootschap. Het gerecht stelde dat niets in de
wetgevingsgeschiedenis kon worden gevonden waaruit bleek dat deze bevoegd-
heid niet ook voor beschermingsdoeleinden kon worden gebruikt.164 Een
volgend argument tegen het plan was dat de rechten zogenoemde sham
securities waren, omdat het niet de bedoeling was dat ze ooit zouden worden
uitgeoefend. De uitgegeven rechten waren alleen uitgegeven ter bescherming
van de vennootschap en vertegenwoordigden geen economische waarde. Ook
dit argument werd door het Delaware Supreme Court verworpen. Zodra de
eerste triggering event zich voordeed, zou er voor deze rechten waarschijnlijk
een secundaire markt ontstaan, en zouden zij op dat moment dus wel degelijk
een economische waarde zouden vertegenwoordigen. Bovendien, als de tweede
triggering event, de uitstotingsfusie (second step merger), zich zou voordoen,
zouden redelijk handelende aandeelhouders hun rechten waarschijnlijk uitoe-
fenen. Op grond hiervan kon dus niet worden gezegd dat de rechten sham
securities waren.165 Het derde argument dat voortvloeide uit de tekst van § 157
richtte zich op het flip-over element. § 157 stelt dat het mogelijk is om rechten
uit te geven tot het nemen van aandelen in de vennootschap. De eisers stelden
dat het niet mogelijk was om rechten uit te geven die uiteindelijk het recht
gaven om aandelen te nemen in een andere vennootschap. Dit raakt duidelijk de
kern van een flip-over poison pill. Ook dit argument hield geen stand. Er werd
verwezen naar zogenoemde anti-destruction clausules die werden opgenomen
in de voorwaarden van bijvoorbeeld converteerbare obligaties. Deze clausules
gaven de obligatiehouders bij een overname van de uitgevende vennootschap
het recht hun obligaties te converteren in de effecten die de overnemende partij
biedt ter verkrijging van de gewone aandelen van de uitgevende vennootschap.

162. Later werden andere varianten ontwikkeld, zoals de flip in variant en de dead hand en no hand
poison pills. Zie hierover hierna § 3.4.4 onder D. Zie ook Van Ginneken (2005), p.126-129 en
Posch (2008), p. 1110-112.

163. Zie § 157 DGCL.
164. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1351.
165. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1352.
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Aangezien deze anti-destruction clausules rechtsgeldig waren, werd het flip-
over element van de poison pill eveneens rechtsgeldig geacht.166

Het laatste argument dat de bevoegdheid van de board betwiste was niet op
enige wettelijke bepaling gebaseerd, maar stelde dat een board geen beperking
mag aanbrengen op het fundamentele recht van aandeelhouders om een proxy
contest te voeren (waarin volmachten konden worden verworven ter vervanging
van de board) of een overnamebod te ontvangen. Zij betoogden dat met de
implementatie van deze poison pill dit wel gebeurde.167 Het Delaware Supreme
Court stelde dat het plan de mogelijkheid van een proxy contest openliet,
aangezien het verwerven van volmachten de poison pill niet activeerde.
Bovendien zou het gegeven dat het plan in feite voorkwam dat iemand
daadwerkelijk 20% van de aandelen zou kunnen kopen alvorens een proxy
contest te beginnen, in de ogen van de rechters de uitkomst van een dergelijk
gevecht niet significant beïnvloeden. De conclusie luidde dat de poison pill een
proxy contest niet onmogelijk maakte en dus niet in strijd was met het
vennootschapsrecht van Delaware. Wat betreft de betoogde beperking van het
recht van aandeelhouders om een overnamebod te kunnen ontvangen, beves-
tigde het gerecht uitdrukkelijk dat de board in Delaware bevoegd is om
beschermingsmaatregelen te nemen. Dit betekent niet dat deze maatregelen
overnamebiedingen volledig illusoir mogen maken, maar men vond dat hiervan
in dit geval geen sprake was. Het gerecht beschreef verschillende manieren
waarop bieders een overnamebod zouden kunnen structureren waarbij de
negatieve effecten van de poison pill konden worden voorkomen. Zo zou een
bieder het bod kunnen uitbrengen onder de voorwaarde dat de board de poison
pill zou intrekken. Bovendien kon een bieder via een proxy contest de board
vervangen voor een board die de poison pill wel zou intrekken.

Nu het Delaware Supreme Court tot de conclusie kwam dat de board
van Household bevoegd was om de poison pill in te voeren, diende men nog te
beoordelen of deze implementatie in strijd was met de board’s fiduciaire ver-
plichtingen. Voor deze beoordeling viel het Delaware Supreme Court terug op de
norm die het zelf kort daarvoor had geformuleerd in de Unocal-uitspraak. Deze

166. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1352. Zie voor een
kritische beschouwing van dit deel van de uitspraak Velasco (2002), p. 408-409, die
concludeert dat de verwijzing naar de beperkte uitzondering op de hoofdregel voor anti-
destruction bepalingen onjuist is en dat het flip-over element ultra vires had moeten worden
verklaard. Zie over de rechtsgeldigheid van dergelijke bepalingen in het Nederlandse recht
Prinsen (2004), p. 274 en 277.

167. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1353-1355. In latere
uitspraken is uitdrukkelijk bepaald dat op grond van het vennootschapsrecht van Delaware
een board geen beschermingsmaatregelen mag nemen die het stemrecht van aandeelhouders
doorkruisen (disenfranchises shareholders), tenzij hiervoor een compelling justification
bestaat. Zie Unitrin, Inc. v. American Gen. Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995) en Blasius
Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del.Ch. 1988). Zie hierover de volgende
paragraaf.
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norm toepassend, kwam het gerecht tot de conclusie dat de reactie van Household
redelijk was ten opzichte van de algemene dreiging die uitging van de dwingende
(coercive) overnametactieken die bieders op dat moment hanteerden.168

Kortom, het Delaware Supreme Court maakte in deze uitspraak duidelijk dat
een poison pill wel degelijk toegestaan was. Verder werd duidelijk dat het
inzetten van een poison pill, dan wel het niet intrekken daarvan, zou worden
beoordeeld met behulp van de Unocal-norm. Hiermee werd de poison pill
definitief aan het wapenarsenaal van Amerikaanse boards toegevoegd. Het is in
de praktijk een zeer effectieve beschermingsmaatregel gebleken en heeft een
belangrijke rol gespeld in Amerikaanse overnamegevechten.169 Zeker met dit
wapen in de hand is duidelijk dat Amerikaanse boards een zeer belangrijke rol
kunnen spelen in vijandige overnamesituaties.

3.4.4 De invulling van de normen na 1985

A. De invulling van de Unocal-norm

De uitspraak in Unocal uit 1985 is onmiskenbaar de belangrijkste uitspraak
voor het overnamerecht in de VS.170 De daarin ontwikkelde toets wordt, niet
alleen in Delaware maar ook in andere staten, nog steeds door rechters gebruikt
om het gedrag van boards in vijandige overname situaties te beoordelen. De
twee elementen van de toets zijn door latere uitspraken verder uitgewerkt.

1. De redelijkheidstoets
Zoals hiervoor gezien, moet de board bij het nemen van beschermingsmaat-
regelen ten eerste aantonen dat het redelijke gronden heeft om aan te nemen dat
het beleid en de effectiviteit van de vennootschap (‘corporate policy and
effectiveness’) wordt bedreigd.171 Om te beginnen is het van belang te
constateren dat latere uitspraken duidelijk hebben gemaakt dat er sprake kan
zijn van een bedreiging, ondanks het feit dat er nog geen vijandig bod
daadwerkelijk is uitgebracht. Er kan ook al sprake zijn van een bedreiging
als het nog slechts een mogelijkheid is dat een bod zal worden uitgebracht.172

De toets werd uitgewerkt in de zaak Paramount Communications, Inc. v. Time,

168. Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1357.
169. Zie Van Ginneken (2005), p. 129-130. De poison pill heeft vooral een afschrikwekkende

werking. Er zijn auteurs die menen dat de poison pill in feite minder effectief is dan zij lijkt.
Zie de interessante analyses van Carney & Silverstein (2004) en Velasco (2003).

170. Zie evenwel Lipton (2002), p. 1047 die aangeeft dat Moran wellicht de belangrijkste
uitspraak was (‘The pill changed everything.’). Zie voor een uitgebreide beschrijving van de
overnamejurisprudentie in Delaware ook Assink (2007a), p. 342-365.

171. Zie Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985).
172. Zie bijvoorbeeld Williams v. Geier, 671 A.2d 1368 (Del. 1996), p. 1377 noot 18 en Moran v.

Household International, Inc., 500 A.2d 1346 (Del. 1985), p. 1350.
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Inc.173 Hierin werd duidelijk dat het voor het beoordelen of er inderdaad sprake
is van een bedreiging van groot belang kan zijn dat de doelvennootschap haar
strategie en beleid zorgvuldig heeft geformuleerd en gecommuniceerd. Als die
strategie al voor het ontstaan van een overnamegeschil bestaat, en de board
ervoor kiest om aan die strategie vast te houden, mag zij beschermingsmaat-
regelen nemen die een bedreiging voor de ingezette strategie vormen. In deze
zaak probeerde Paramount een stokje te steken voor een aangekondigde fusie
tussen Time en Warner. De board van Time had als strategie vastgesteld dat
men op zoek zou gaan naar een strategische partner teneinde de klassieke
journalistieke activiteiten uit te breiden naar de amusementsindustrie. Tegelij-
kertijd hechtte de board van Time veel waarde aan het behoud van de specifieke
bedrijfscultuur bij Time, waarbij journalistieke integriteit hoog in het vaandel
stond. Met inachtneming van deze voorwaarden achtte de board van Time een
fusie met Warner het meest passend. Het behoud van de Time cultuur werd
uitgebreid vastgelegd in de fusieovereenkomst, met gedetailleerde afspraken
over de samenstelling van de board en over wie de gefuseerde entiteit zou gaan
leiden. Paramount was ook geïnteresseerd in Time en bracht een vijandig bod
uit van $175 per aandeel. De beurskoers van Time bedroeg op dat moment
ongeveer $126. Later verhoogde Paramount het bod tot $200 per aandeel. De
board van Time achtte een overname door Paramount niet in het belang van de
vennootschap en haar aandeelhouders en verwierp het bod. In plaats daarvan,
werd de fusie met Warner geherstructureerd zodat het sneller en zonder
aandeelhoudersgoedkeuring kon worden uitgevoerd. Er werd een bod in
contanten uitgebracht op 51% van de aandelen van Warner, van $70 per
aandeel. De houders van de overige 49% zouden op een latere datum worden
uitgekocht met als vergoeding een combinatie van contanten en effecten,
eveneens ter waarde van $70 per aandeel.

Paramount voerde bij de rechter aan dat de board van Time in strijd had
gehandeld met haar fiduciaire verplichtingen, een en ander zoals neergelegd in
Unocal. Paramount beriep zich hierbij op een aantal uitspraken van het
Delaware Chancery Court, waarin de Unocal toets vrij eng werd geïnterpre-
teerd. Een bod op alle aandelen, dat volledig in contanten luidde, kon volgens
Paramount geen bedreiging vormen in de zin van Unocal.174 De herstructure-
ring van de transactie met Warner, bedoeld om het bod van Paramount te
dwarsbomen, was in de ogen van Paramount dus niet geoorloofd. Het Delaware
Supreme Court weigerde de fusie te verbieden. Het stelde dat het standpunt van

173. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989). Zie hierover o.a.
Johnson & Millon (1990), p. 2105-2125.

174. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1152 (‘..an
all-cash, all-shares offer with values reasonably in the range of acceptable price cannot
pose any objective threat to a corporation or its shareholders.’).
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Paramount een te enge lezing van de redelijkheidstoets was. In de woorden van
het Delaware Supreme Court:

‘The fiduciary duty to manage a corporate enterprise includes the selection of a timeframe for
achievement of corporate goals. That duty may not be delegated to stockholders…. Directors
are not obliged to abandon a deliberately conceived corporate plan for a short-term
shareholder profit unless there is clearly no basis to sustain the corporate strategy.’175

Hiermee werd duidelijk dat de geboden prijs ook niet de enige factor was waar
de board rekening mee moet houden. Het Delaware Supreme Court stelde dat
een board ook andere factoren in acht mocht nemen, zoals de aard en timing
van het bod. In een latere uitspraak gaf het Delaware Supreme Court een niet-
limitatieve opsomming van factoren die in acht genomen mogen worden bij de
beoordeling of een overnamebod een bedreiging vormt voor het beleid en de
effectiviteit van de vennootschap:

‘among various proper factors, the adequacy and terms of the offer; its fairness and
feasibility; the proposed or actual financing for the offer, and the consequences of that
financing; questions of illegality; the impact of both the bid and the potential acquisition on
other constituencies, provided that it bears some reasonable relationship to general share-
holder interest; the risk of non-consummation; the basic stockholder interests at stake; the
bidder’s identity, prior background and other business venture experiences; and the bidder’s
business plans for the corporation and their effects on stockholder interests.’176

In de zaak Unitrin, Inc. v. American General Corp. heeft het Delaware Supreme
Court vervolgens nog aangegeven dat er drie soorten bedreigingen zijn:

– Opportunity loss: een vijandig bod ontzegt de aandeelhouders van de
doelvennootschap de mogelijkheid om voor een beter alternatief te kiezen.

– Structural coercion: door de structuur van het bod worden aandeelhouders
die hun aandelen niet aanmelden wezenlijk verschillend behandeld hetgeen
de besluitvorming van aandeelhouders om hun aandelen al dan niet aan te
melden kan beïnvloeden (distort).

– Substantive coercion: de aandeelhouders van de doelvennootschap gaan
ten onrechte in op een te laag bod omdat zij de werkelijke waarde van het
bod niet kunnen inschatten of geen vertrouwen hebben in het oordeel van
de leiding van de doelvennootschap omtrent de werkelijke waarde van de
vennootschap.177

175. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1154.
176. Mills Acquisition Co. v. MacMillan, Inc., 559 A.2d 1261 (Del. 1989), p. 1282 noot 29.
177. Unitrin, Inc. v American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1384.
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2. De proportionaliteitstoets
De tweede Unocal-toets is de proportionaliteitstoets. Hieraan wordt voldaan
door aan te tonen dat de beschermingsmaatregel van de board proportioneel is
in verhouding tot de op handen zijnde bedreiging.178 Inzake de proportionaliteit
stelde het Delaware Supreme Court in Unocal dat het de board vrij staat
beschermingsmaatregelen te nemen tegen een onwelgevallige overname of
voorstel, maar dat men geen blanco cheque heeft om met behulp van
draconische maatregelen elke bedreiging af te weren.179 Dit is ingevuld door
de al genoemde uitspraak Unitrin, Inc. v. American General Corp.180 Het ging
daar om een aantal beschermingsmaatregelen dat door de board van Unitrin
was genomen in reactie op een bod van American General. Het bod vertegen-
woordigde een waarde van ongeveer $2,6 miljard, ongeveer 30% boven de
beurskoers. De board van Unitrin implementeerde als reactie een poison pill,
wijzigde de by-laws zodat aandeelhoudersvoorstellen moeilijker werden en
startte een inkoopprogramma waarbij ongeveer 20% van de aandelen van
Unitrin zouden worden ingekocht. Door dit inkoopprogramma zou het relatieve
aandelenbelang van de directors van Unitrin groeien, waardoor zij, op grond
van een supermajority provision in de statuten van Unitrin, een fusie tussen
Unitrin en een houder van meer dan 15% van de aandelen konden tegenhouden.

American General betoogde dat dit een disproportionele reactie was op het
bod. Het Delaware Supreme Court stelde eerst vast dat het bod een bedreiging
vormde in de zin van de redelijkheidstoets. De board van Unitrin was op goede
gronden tot de conclusie komen dat het bod het gevaar van substantive coercion
in zich had (zie hiervoor). Er was een risico dat aandeelhouders het inadequate
bod zouden accepteren omdat zij de waarde ervan niet goed konden inschatten of
ten onrechte het oordeel van de board over de lange termijn waarde van de
aandelen niet zouden geloven. De aandelen waren in handen aan het komen van
arbitrageurs en volgens de boardwerden de aandelen door de markt ondergewaar-
deerd. Vervolgens keek het Delaware Supreme Court naar de proportionaliteit van
de reactie. Het stelde dat het Chancery Court het inkoopprogramma ten onrechte
had verboden. Men stelde dat alleen beschermingsmaatregelen die ofwel uitslui-
tend (preclusive) ofwel dwingend (coercive) zijn als draconisch moesten worden
beschouwd.181 De uiterste grens was dat de beschermingsmaatregel zich binnen
‘a range of reasonableness’ moet bevinden. Met andere woorden, als bescher-
mingsmaatregelen niet uitsluitend of dwingend zijn moeten rechters hun oordeel

178. Zie Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985) en Unitrin, Inc. v
American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1373.

179. Unocal Corp. v. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), p. 955, Unitrin, Inc. v
American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1383

180. Unitrin, Inc. v American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995).
181. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1387.
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niet in de plaats stellen van het oordeel van boards. Het onderzoek van de rechter
moet zich er dan op richten of het handelen valt binnen ‘a range of reasona-
bleness’.182 Als het daar binnen valt, is de business judgment rule van toepassing.
Dan worden de beslissingen van de board dus in principe niet inhoudelijk getoetst
en worden de maatregelen in stand gelaten.183 In dit concrete geval stelde het
Delaware Supreme Court dat het inkoopprogramma niet uitsluitend (preclusive)
was omdat het de mogelijkheid niet uitsloot dat American General Unitrin niet
alsnog via een succesvolle proxy contest kon overnemen. Men zou een proxy
contest kunnen beginnen om directors te benoemen die op hun beurt de poison
pill zouden kunnen intrekken. Vervolgens zouden zij een fusie kunnen goed-
keuren die slechts door een enkelvoudige meerderheid van aandeelhouders
behoefde te worden goedgekeurd. Over het groeiend aandelenbelang van de
directors stelde het gerecht dat men er niet vanuit moest gaan dat het verlangen
van directors om op het pluche te blijven zitten groter zou zijn dan het
economisch belang dat zij hadden als aandeelhouders. Ook zij zouden als
aandeelhouder geneigd zijn een goed bod te accepteren. Het Delaware Supreme
Court verwees de zaak terug naar het Delaware Chancery Court voor een
uiteindelijke beoordeling of de maatregelen binnen de range of reasonableness
vielen, maar gaf daarbij zulke duidelijke aanwijzingen mee, dat er weinig
onduidelijkheid kon bestaan over het feit dat de uitkomst moest zijn dat deze
beschermingsmaatregelen toelaatbaar waren. Het Delaware Chancery Court is
uiteindelijk niet aan een definitief oordeel toegekomen omdat American General
besloot de strijd om Unitrin te staken. De uitspraak van het Delaware Supreme
Court gaf evenwel al een goed inzicht in hoe het tegen de proportionaliteitsvraag
aankeek, met name wanneer een maatregel uitsluitend (preclusive) zou zijn. Het
stelde dat zolang er een mogelijkheid was om de board van de doelvennootschap
via een proxy contest te vervangen, een reactie op een gelegitimeerde bedreiging,
inclusief de weigering om een poison pill in te trekken, niet snel disproportioneel
is. Bij de terugverwijzing instrueerde het Delaware Supreme Court het Chancery
Court:

‘to determine whether Unitrin’s Repurchase Program would only inhibit American General’s
ability to wage a proxy fight and institute a merger or whether it was, in fact, preclusive
because American General’s success would either be mathematically impossible or realisti-
cally unattainable.’184

182. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc. 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 45-46
en Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1388.

183. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995), p. 1388 en Paramount
Communications, Inc. v. QVC Network, Inc. 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 45-46.

184. Unitrin, Inc, v. American General Corp., 651 A.2d 1361 (Del. 1995).
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Slechts als een proxy contest ‘mathematically impossible’ of ‘realistically
unattainable’ is, is een beschermingsmaatregel disproportioneel.

B. De invulling van de Revlon-norm

De Revlon-uitspraak van het Delaware Supreme Court heeft veel pennen in
beweging gebracht. De uitspraak bleek zeer moeilijk te duiden. Kernvragen die
overbleven waren of deze de board nieuwe verplichtingen oplegde als eenmaal
duidelijk was dat de doelvennootschap niet meer zelfstandig verder zou gaan, of
dat het gewoon een invulling was van de proportionaliteitstoets uit Unocal.
Verder was Revlon het begin van grote aandacht voor deal protection measures.
Immers, bij elke uitonderhandelde fusie zou kunnen worden gezegd dat de
board had besloten om de zelfstandigheid van de vennootschap op te geven.
Dan wordt volgens Revlon de enige taak van de board het binnenhalen van de
hoogste prijs voor aandeelhouders. Hoe verhouden break-up fees en overige
deal protection measures zich dan tot deze verplichtingen? De invulling van
Revlon is mede gekomen door uitspraken in twee overnamegeschillen waarbij
Paramount betrokken is geweest. Eén daarvan kwam hiervoor al aan de orde. In
beide zaken trok Paramount aan het kortste eind, in de eerste als bieder, in de
tweede als doelvennootschap.

De eerste zaak betrof het hiervoor besproken overnamegevecht rondom het
uitgeefconcern Time, Inc.185 In die uitspraak werd de fusie tussen Time en
Warner door een aantal maatregelen beschermd. Zoals hiervoor besproken,
werd het handelen van de board van Time beoordeeld aan de hand van de
Unocal-norm. De vraag rijst waarom niet aan de hand van de Revlon-norm is
getoetst. Immers, de board had besloten om de zelfstandigheid van Time op te
geven. Het Delaware Supreme Court legde de Revlon-norm beperkt uit. Het
verlies van zelfstandigheid was een te ruim criterium. Men onderscheidde twee
situaties waarin Revlon-verplichtingen bestonden, en de board zich dus moest
richten op het maximaliseren van de opbrengst voor aandeelhouders. Ten eerste
wanneer een vennootschap een veiling initieert met als doel zichzelf te
verkopen of een herstructurering/reorganisatie door te voeren waarbij de
vennootschap in feite wordt opgesplitst. Ten tweede, wanneer een vennoot-
schap, in reactie op een overnamebod, afstapt van haar lange termijn strategie
en op zoek gaat naar een alternatieve transactie waarbij de vennootschap in feite
wordt opgesplitst.186 Het Delaware Supreme Court vond dat deze situaties zich
hier niet voordeden. Time was niet afgeweken van haar strategisch beleid. De
transactie leidde niet tot een splitsing (break-up) van de vennootschap, en een
dergelijke splitsing was ook niet aan de orde geweest. Hierdoor bevond de

185. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989).
186. Paramount Communications, Inc. v. Time, Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1150.
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board van Time zich niet in ‘Revlon-land’.187 Het Delaware Supreme Court
toetste de handelingen (herstructurering van de transactie en de lock-up) dus
aan de Unocal-norm en oordeelde dat deze een proportionele reactie waren op
de zich voordoende bedreiging.

De tweede zaak waarbij Paramount betrokken was betrof een voorgestelde fusie
tussen Paramount en Viacom. Op grond van deze fusie zouden de aandeel-
houders van Paramount in ruil voor hun aandelen een pakket ontvangen dat
voor het grootste gedeelte bestond uit aandelen in Viacom zonder stemrecht.
Daarnaast kreeg men gewone Viacom-aandelen (met stemrecht) en een bedrag
in contanten. Door effectuering van de fusie zou de fusievennootschap
uiteindelijk worden gecontroleerd door Sumner Redstone, de chairman en
CEO van Viacom. Hij zou ongeveer 70% van het stemrecht bezitten. Paramount
stelde voor deze fusie haar poison pill buiten werking, maar de pil zou tegen
derden nog wel werken. Verder bevatte de fusieovereenkomst drie elementen
die een concurrerend bod moesten afschrikken:

– Een no-shop bepaling, als gevolg waarvan Paramount geen concurrerend
bod mocht uitlokken, aanmoedigen, bespreken, uitonderhandelen of aanbe-
velen tenzij a) het een niet uitgelokt schriftelijk onvoorwaardelijk bod was
(dat wil zeggen zonder financieringsvoorbehouden) en b) de board van
Paramount tot het oordeel kwam dat het met deze partij in onderhandeling
moest treden om aan haar fiduciaire verplichtingen te voldoen.

– Een termination fee van $100 miljoen indien de board van Paramount een
concurrerend bod zou aanraden of de aandeelhouders van Paramount de
fusie niet zouden goedkeuren.

– Een optie die Viacom het recht gaf om ongeveer 20% van de aandelen in
Paramount te kopen voor een prijs van $69 per aandeel (de waarde van de
door Viacom geboden prijs), onder dezelfde voorwaarden als de termination
fee. Deze optie bevatte een aantal opmerkelijke voorwaarden. Viacom kon
de aandelen voor het overgrote deel betalen met een ‘note of questionable
marketability’ of kon van Paramount eisen dat zij Viacom in contanten het
verschil zou betalen tussen de beurskoers van de aandelen en de overeen-
gekomen prijs van $69.

QVC had ook belangstelling voor Paramount en gaf aan dat zij bereid was een
bod te doen op alle aandelen, voor een deel in contanten en voor een deel in
aandelen. Toen de board van Paramount hier niet op in ging, stapte QVC naar
de rechter en betwistte onder andere de rechtsgeldigheid van de aan Viacom

187. Zie hierover Johnson & Millon (1990), p. 2105-2125.
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gegeven optie. De board van Paramount beriep zich op de Time-uitspraak en
stelde dat de Revlon-norm hier niet van toepassing was. Paramount had zichzelf
niet te koop gezet, maar was op zoek gegaan naar een strategische alliantie met
Viacom, dat niet resulteerde in een opsplitsing van de vennootschap. Bovendien
behielden de oorspronkelijke aandeelhouders van Paramount een substantieel
deel van de aandelen in de fusievennootschap (zij het wel voor het grootste deel
zonder stemrecht). Er was dus geen sprake van een veiling of opsplitsing, een
en ander conform de spelregels zoals vastgesteld in Time. Het Delaware
Supreme Court oordeelde anders. Het wees erop dat de opsomming in Time
niet limitatief was geweest. Revlon-verplichtingen ontstonden ook bij een
change of control, waarbij ‘the majority of a corporation’s voting shares are
acquired by a single person or entity, or by a cohesive group acting
together’.188 Hierbij bepaalde men dat er geen sprake was van een change of
control als er geen controlerende aandeelhouder ontstaat, maar de overblijvende
vennootschap als het ware gecontroleerd blijft worden door een grote, liquide,
voortdurend veranderende markt (‘a fluid aggregation of unaffiliated stockhol-
ders’189). Met andere woorden, als de (meerderheid van de) aandelen ook na de
transactie wijdverspreid worden gehouden.190 Dit was het geval geweest bij
de Time-Warner fusie. Daar was sprake van een stock for stock merger waarbij
de fusievennootschap niet werd gecontroleerd door enig grootaandeelhouder.
Daarom ontstonden bij de Time-Warner fusie geen Revlon-verplichtingen en bij
de fusie tussen Paramount en Viacom wel. De fusievennootschap zou immers
worden gecontroleerd door Sumner Redstone. Het Delaware Supreme Court
oordeelde dat bij het ontstaan van een controlerende aandeelhouder er voor
de oorspronkelijke aandeelhouders een fundamenteel andere situatie ontstaat.
De controlerende aandeelhouder kan de oorspronkelijke aandeelhouders uit de
vennootschap stoten door een cash-out merger, of kan de langetermijn strategie
van de vennootschap wijzigen zonder dat de oorspronkelijke aandeelhouders
hier iets aan kunnen doen. Hier moet voor aandeelhouders iets tegenover staan.
Het Delaware Supreme Court bepaalde daarom dat ook als sprake is van een
change of control, de board aan Revlon-verplichtingen moet voldoen. Dit was
bij Paramount het geval. De board mocht de poison pill van Paramount dus niet
slechts intrekken voor de fusie met Viacom, maar moest dat ook doen voor een
transactie met QVC. Ook de aan Viacom gegeven optie en de no-shop bepaling
werden in strijd bevonden met de Revlon-verplichtingen.

188. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 42.
189. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 46.
190. Zie Bainbridge (2006c), p. 802 en Arnold v. Soc’y for Sav. Bancorp, Incl. 650 A. 2d 1270

(Del. 1994), p. 1289-1290.
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Zoals hiervoor gezegd, blinkt de rechtspraak niet uit in duidelijkheid en is deze
moeilijk te doorgronden. Het lijkt echter inmiddels min of meer duidelijk dat de
specifieke Revlon-norm in drie situaties wordt gehanteerd:

– wanneer een vennootschap een veiling initieert met als doel zichzelf te
verkopen of een herstructurering door te voeren, dat in feite zal leiden tot
opsplitsing van de vennootschap;

– wanneer een doelvennootschap, in reactie op een overnamebod, afstapt van
haar lange termijn strategie en een alternatieve transactie zoekt, dat in feite
zal leiden tot opsplitsing van de vennootschap;

– wanneer een transactie leidt tot een verkoop van de vennootschap of een
change in control. Hierbij is bepaald dat er geen change of control plaats-
vindt als er geen controlerende aandeelhouder ontstaat en de aandelen ook
na de fusie wijdverspreid worden gehouden.191

De ratio achter de doctrine is dat in een dergelijke situatie het voor aandeel-
houders de laatste mogelijkheid is om te profiteren van de control premium, de
premie die een overnemer over heeft voor controle van de vennootschap. In dat
geval moet de board zich uitsluitend richten op het maximaliseren van deze
premie voor aandeelhouders. Van een fusieovereenkomst waarbij er sprake is
van een dergelijke change of control is echter alleen sprake als het gaat om een
vergoeding in contanten of een transactie waarbij er een controlerend aandeel-
houder ontstaat. Bij een vergoeding in contanten is het duidelijk de laatste kans
op een control premium (de aandeelhouder is daarna geen aandeelhouder meer).
Bij een fusie waarbij er een controlerend aandeelhouder ontstaat, blijft men wel
aandeelhouder, maar de redenering is dat vanaf dat moment alleen de groot-
aandeelhouder nog de control premium zal kunnen innen. Ook dan betreft het
dus de laatste kans voor de aandeelhouders.192

Een vraag die nog rijst is hoe directors hun Revlon-verplichtingen moeten
vervullen. Hoe moeten zij de waarde voor aandeelhouders precies maximali-
seren? Ondanks het feit dat de uitspraak in Revlon lijkt te impliceren dat
directors in Revlon-situaties veranderen in veilingmeesters, bepaalde het
Delaware Supreme Court in Paramount v. QVC dat er geen ‘single blueprint’
is voor de wijze waarop de opbrengst moet worden gemaximaliseerd.193 Welke
methode ook wordt gebruikt, deze dient er op te zijn gericht dat het de

191. Zie Bainbridge (2006c), p. 802 en Arnold v. Soc’y for Sav. Bancorp, Incl. 650 A. 2d 1270
(Del. 1994), p. 1289-1290.

192. Zie ook Van Ginneken (2007a), p. 328-329 waar de vraag aan de orde komt of de OK een
Revlon-norm in Nederland had geïntroduceerd. Zie ook Nieuwe Weme (2007a), nr. 7,
Bartman (2007a), p. 317-318 en Raaijmakers (2007b), p. 788.

193. Zie ook In re Netsmart Technologies, Inc. Shareholders Litigation, 924 A.2d 171 (Del. Ch.
2007).
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aanwezigheid en levensvatbaarheid (viability) van mogelijke alternatieven kan
vaststellen.194 Het meest voor de hand liggend is het organiseren van een veiling.
In dat geval dient de board ter voldoening van de Revlon-verplichtingen er actief
op toe te zien dat de veiling eerlijk en goed verloopt.195 Het organiseren van een
veiling is echter niet verplicht en is dus niet de enige manier om de opbrengst te
maximaliseren. Een andere mogelijkheid is het zoeken van een white knight. Bij
een fusieovereenkomst met een white knight, mag de board zich niet al te veel
beperken. Deal protection measures zoals break fees zijn verdacht. Vanwege het
potentieel beschermend karakter ervan, worden deal protection measures door-
gaans beoordeeld als beschermingsmaatregelen, aan de hand van de Unocal-
norm.196 De bepalingen moeten dus redelijk en proportioneel zijn. Dit houdt in
dat zij andere biedingen niet praktisch onmogelijk mogen maken.197 De overeen-
komst dient in principe een fiduciary out te bevatten om toetsing te doorstaan. Op
grond hiervan kan de board nog onder de verplichtingen van de fusieovereen-
komst uit als zijn fiduciaire verplichtingen dat vereisen, bijvoorbeeld bij een
superieur bod.198 De fiduciary out kan de vennootschapsleiding ook toestaan de
fusieovereenkomst te beëindigen. In dat geval zal meestal wel een overeenge-
komen break fee moeten worden betaald. De beoordeling van deal protection
measures is zeer feitelijk en hangt sterk af van de omstandigheden van het geval.
Er zijn geen hard and fast rules dat bijvoorbeeld een break fee van een
bepaald percentage per definitie niet is toegestaan.199 Wanneer dergelijke
bepalingen in Revlon-situaties worden gebruikt, worden zij strenger getoetst,

194. Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994), p. 44.
Zie over de invulling van Revlon-verplichtingen, mede in de context of het niet voldoen aan
deze verplichtingen onder de vrijwaringsbepaling van § 102(b)(7) valt, Ryan v. Lyondell
Chemical Co., 970 A.2d 235 (Del. 2009).

195. Mills Acquisition Co. v. MacMillan, Inc., 559 A.2d 1261 (Del. 1989). In deze zaak
veroordeelde het Delaware Supreme Court de board van MacMillan omdat deze het
organiseren van de veiling had overgelaten aan iemand van het senior management met
een tegenstrijdig belang.

196. Zie Omnicare, Inc. v. NCS Healthcare, Inc. 818 A.2d 914 (Del. 2003), p. 930 en Paramount
Communications, Inc. v. Time Inc., 571 A.2d 1140 (Del. 1989), p. 1151. Zie ook Stevens
(2008), p. 226-227 en Assink (2008b), p. 93.

197. Van Uchelen noemt als voorbeelden no talk bepalingen die ongeclausuleerd inhouden dat
het de board van de doelvennootschap verboden is met andere bieders te praten of die een
zodanig hoge break fee inhouden dat geen andere bieder geïnteresseerd zal zijn. Zie Van
Uchelen (2009), p. 291.

198. Zie hierover Stevens (2008), p.203-206, De Brauw (2008), p. 66-67 en Van Uchelen (2009),
p. 291.

199. Zie Assink (2008b), p. 93. Teneinde te voldoen aan de normen wordt er in recente transacties
vaak gekozen voor een zogenoemde bifurcated break fee, die bijvoorbeeld 1,5% van de
totale prijs bedraagt indien een andere bieder tijdens de go shop periode een bod uitbrengt en
3% indien de vennootschap na de go shop periode op een concurrerend bod ingaat. Zie Van
Uchelen (2009), p. 291.
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aan de Revlon-norm.200 Zeker in deze situaties, is voor de toelaatbaarheid van de
deal protection measures van belang zijn dat een zogenoemde market check heeft
plaatsgevonden. Hierbij inventariseert de vennootschapsleiding van de doel-
vennootschap of er ook uit andere hoek belangstelling is voor een overname
van de doelvennootschap. Als de vennootschapsleiding zeker weet dat een
overname door de beoogde fusiepartner de best mogelijke transactie is die op
dat moment mogelijk is, heeft men meer ruimte om de transactie te beschermen,
zonder in strijd te handelen met de Revlon-verplichting om een maximale
opbrengst te bewerkstelligen.201 Een market check kan gebeuren voor of na
ondertekening van een fusieovereenkomst.202 Bij een volledig openbare veiling
kan men er redelijk gerust op zijn dat ook daadwerkelijk de hoogste bieder is
gestrikt. Een market check kan ook plaatsvinden nadat de fusieovereenkomst is
getekend. In dat geval dient een go shop bepaling in de overeenkomst te worden
opgenomen.203 Een go shop bepaling staat de doelvennootschap toe om ge-
durende een bepaalde periode na ondertekening van de fusieovereenkomst actief
potentiële bieders te benaderen met het doel een concurrerend bod uit te lokken.
Ingeval de fusieovereenkomst wordt beëindigd omdat er dankzij de go shop
bepaling een alternatieve bieder is gevonden, is de doelvennootschap meestal wel
een break fee verschuldigd. De go shop bepaling dient wel zodanig te zijn
vormgegeven dat deze een reële mogelijkheid biedt om alternatieve bieders aan te
trekken. Zo maken een hoge break fee of een korte go shop periode de kansen van
een concurrerend bod uiteraard kleiner en daarmee de kans kleiner dat de deal
protection measures stand houden. In algemene zin kan worden gezegd dat,
indien met de go shop bepaling een effectieve market check wordt bereikt, de
board in principe aan de Revlon-verplichtingen voldoet.204 No shop bepalingen
zijn in Revlon-situaties gevaarlijk, zeker als geen market check is gedaan of op
andere wijze kan worden bewezen dat de gekozen transactie de best mogelijke is.
De no-shop zal ten minste een fiduciary out dienen te bevatten.205

200. Zie In re Toys “R”Us, Inc. Shareholder Litigation, 877 A.2d 975 (Del. Ch. 2005), In re
Netsmart Technologies, Inc. Shareholders Litigation, 924 A.2d 171 (Del. Ch. 2007), In re
Topps Co. Shareholders Litigation, 926 A.2d 58 (Del. Ch. 2007) en In re Lear Corp.
Shareholder Litigation, 926 A.2d 94 (Del. Ch. 2007). Zie hierover Subramanian (2008),
p. 736-739.

201. Zie De Brauw (2008), p. 66.
202. Van Uchelen (2009), p. 290.
203. Dit is in feite het tegenovergestelde van de no shop bepaling. Zie Van Uchelen (2009),

p. 291. Zie over go shop bepalingen Denton (2008) en Van Uchelen (2009).
204. In re Topps Co. Shareholders Litigation, 926 A.2d 58 (Del. Ch. 2007) en In re Lear Corp.

Shareholder Litigation, 926 A.2d 94 (Del. Ch. 2007). Zie Van Uchelen (2009), p. 292 en
Subramanian (2008), p. 739.

205. Zie Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc., 637 A.2d 34 (Del. 1994), waar
de no-shop werd veroordeeld.
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C. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp.

De uitspraak die het raamwerk van het overnamerecht in Delaware als het ware
completeert is de uitspraak van het Delaware Chancery Court in Blasius
Industries, Inc. v. Atlas Corp.206 Uit de hiervoor besproken uitspraken blijkt
dat de rechters in Delaware grote waarde hechten aan de mogelijkheid van
aandeelhouders om te kunnen stemmen, de zogenoemde shareholder franchise.
Zoals in Unitrin bepaald, worden beschermingsmaatregelen onder omstandig-
heden in principe toegestaan zolang een proxy contest nog tot de mogelijkheden
behoort. Het stemrecht is een kernrecht van aandeelhouders:

‘The shareholder franchise is the ideological underpinning upon which the legitimacy of
directorial power rests. Generally, shareholders have only two protections against perceived
inadequate business performance. They may sell their stock (which, if done in sufficient
numbers, may so affect security prices as to create an incentive for altered managerial
performance), or they may vote to replace incumbent board members. (…) The theory of our
corporation law confers power upon directors as the agents of shareholders; it does not
create Platonic masters.’207

In dat licht is het niet verwonderlijk dat de rechters in Delaware de mogelijkheid
voor aandeelhouders om hun stem uit te kunnen brengen streng bewaken. Dit
recht moet niet illusoir worden. Blasius is de leidende uitspraak over deze
bescherming van het stemrecht. In deze zaak kondigde Blasius, een dissidente
aandeelhouder, aan dat hij van plan was een consent solicitation (te vergelijken
met een proxy solicitation, maar dan voor het verwerven van consents voor
besluitvorming buiten een vergadering om) te beginnen voor de verhoging van
het aantal directors van Atlas van 7 tot 15 en de vervulling van de ontstane
vacatures door 8 kandidaten die door Blasius waren voorgedragen. Doel was om
op deze manier een meerderheid in de board te krijgen en daarmee een besluit
door te drukken om over te gaan tot uitkering van een eenmalig superdividend
waar de zittende directors tegen waren. In reactie hierop kwam de board van
Atlas in een spoedvergadering bijeen. Men besloot daarin tot een wijziging van de
by-laws waarbij het aantal directors zou worden verhoogd tot negen personen.
De twee ontstane vacatures werden meteen vervuld (in overeenstemming met de
by-laws). Hiermee werd het voor Blasius onmogelijk om een meerderheid van de
board te benoemen (de statuten van Atlas bepaalden dat er maximaal 15 directors
konden zijn). In feite werd hiermee bij voorbaat dus zelfs een (theoretische)
meerderheid van de aandeelhouders het recht ontzegd om een meerderheid van de
board te benoemen. Ook al zou een meerderheid van de aandeelhouders via het
afgeven van een consent aan Blasius te kennen geven de nieuwe board samen-
stelling te willen hebben, dit zou praktisch niet meer kunnen. Het Delaware

206. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988).
207. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988), p. 659 en 663.

BESCHERMING IN DE VS

149



Chancery Court bepaalde dat de handelingen van de board strikter moesten
worden getoetst dan de gewone business judgment rule. Het oordeelde dat, als
handelingen van een board het primaire doel hebben de aandeelhoudersstemming
te verhinderen (‘for the sole and primary purpose of thwarting a shareholder
vote’), de board niet wordt beschermd door de business judgment rule. Dit tenzij
het de zware bewijslast kan dragen dat er voor de handelingen een dringende
rechtvaardiging aanwezig is (‘the heavy burden of demonstrating a compelling
justification for such action’).208

De Blasius-norm is hiermee een striktere standaard dan de Unocal-norm.
Mede omdat de toets behoorlijk bezwarend (onerous) is, wordt zij in de praktijk
zelden toegepast.209 Het is niet helemaal duidelijk wat de verhouding is tussen
de Blasius-norm en de Unocal-norm en wanneer de Blasius-norm moet worden
gebruikt.210 Wel is duidelijk dat rechters er terughoudend mee omgaan. In 2007
heeft het Delaware Chancery Court nog bepaald dat deze toets slechts moet
worden toegepast als het gaat om ‘director election contests or election contests
having consequences for corporate control’.211

D. De invulling van Moran: de tweede en derde generatie poison pills

De poison pill zoals door Household gebruikt in de Moran-zaak is de klassieke
flip-over variant.212 Dit soort poison pills vormen de zogenoemde eerste
generatie pillen. De poison pill is nadien in allerlei varianten gebruikt en
door de rechter getoetst. Naast de eerste generatie kent men ook nog een tweede
en een derde generatie.213

1. De tweede generatie: de toevoeging van een flip-in element
De eerste generatie flip-over poison pills bevatten een grote onvolkomenheid.
Deze werd duidelijk blootgelegd door de notoire corporate raider uit de jaren ’80,
Sir James Goldsmith, in het overnamegevecht rondom Crown Zellerbach. Deze
vennootschap beschikte over een typische eerste generatie poison pill, waarbij het
giftig effect begon te werken zodra een overnemer voldoende aandelen in bezit
kreeg, hij de overname wilde afronden en via een fusie de overgebleven
minderheid probeerde uit te stoten. Goldsmith neutraliseerde de giftige effecten
van de poison pill door eenvoudigweg niet tot een uitstotingsfusie over te gaan.

208. Blasius Industries, Inc. v. Atlas Corp., 564 A.2d 651 (Del. Ch. 1988), p. 660-663. In Mercier
v. Inter-Tel (Delaware) Inc., 929 A.2d 786 (Del. Ch. 2007) is invulling gegeven aan het
begrip ‘compelling justification’.

209. Williams v. Geier, 671 A.2d 1368 (Del 1996), p. 1376.
210. Zie hierover uitgebreid Allen, Jacobs & Strine (2001). Zie over de Blasius-uitspraak ook

Strine (2005), p. 889-894.
211. Mercier v. Inter-Tel (Delaware) Inc., 929 A.2d 786 (Del. Ch. 2007), p. 809.
212. Zie hiervoor § 3.3.2 onder A en § 3.4.3 onder D.
213. Zie hierover ook Van Ginneken (2005), p. 126-129.
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Hierdoor werkte de pil niet alleen niet tegen hem, maar deze werkte zelfs in zijn
voordeel. Aangezien de op grond van het plan uitgegeven rechten in geval van
een fusie met Crown Zellerbach uitoefenbaar en aantrekkelijk zouden worden,
maakte deze simpele tactiek het in de praktijk zeer onaantrekkelijk ommet Crown
Zellerbach te fuseren. Dit maakte een zoektocht van de board van Crown
Zellerbach naar een potentiële white knight zeer gecompliceerd. Het antwoord
op deze zwakke plek in de traditionele flip-over pillen werd gevonden in de
toevoeging van een zogenoemde flip-in bepaling. Dit flip-in element wordt
geactiveerd wanneer een derde, de overnemer, een bepaald percentage van de
aandelen verwerft. Op het moment dat de overnemer deze drempel over gaat,
krijgen de houders van de uitgegeven rechten het recht om met een substantiële
korting gewone aandelen in de doelvennootschap te kopen, bijvoorbeeld voor de
helft van de dan geldende beurskoers. De overnemer, die ook rechten in bezit
heeft, wordt hiervan uitgesloten. De planvoorwaarden bepalen dat de rechten
verbonden aan de aandelen van degene die de drempel over gaat nietig (void)
worden. Aangezien uitoefening van de rechten voor de overige aandeelhouders,
gezien de substantiële korting, economisch gezien zeer aantrekkelijk zijn, zal de
aandelenpositie van de overnemer ernstig verwateren.

Dergelijke flip-in poison pills zijn in Delaware nooit expliciet door het
Delaware Supreme Court rechtsgeldig verklaard, maar er bestaat weinig twijfel
dat ze zijn toegestaan.214 Het belangrijkste bezwaar tegen de flip-in pil is dat
deze discriminatoir is. In de VS is het in de meeste staten verboden om aandelen
ongelijk te behandelen. In dit geval wordt echter gesteld dat het flip-in element
aandeelhouders ongelijk behandelt en niet aandelen. Deze visie is in de meeste
staten door rechters onderschreven.215 Als gevolg hiervan, bevatten de meeste
moderne poison pill plannen zowel een flip-over als een flip-in element.

2. De derde generatie: dead hand en no hand poison pills
De moderne tweede generatie poison pill is een indrukwekkende beschermings-
maatregel. Zelfs deze tweede generatie heeft echter een zwakke plek. Omdat
deze poison pills volledig zonder aandeelhoudersbemoeienis kunnen worden
geïmplementeerd, hebben zij veel kritiek gekregen van aandeelhoudersgroepe-
ringen die van mening zijn dat de uitkomst van overnames volledig door
aandeelhouders moeten worden bepaald, zonder bemoeienis van de board.
Voorstanders van de pil brengen hiertegen in dat de pil de board van de
doelvennootschap een sterkere onderhandelingspositie geeft teneinde van de

214. Het Delaware Supreme Court heeft flip-in poison pills wel impliciet toelaatbaar geacht en
het Delaware Chancery Court heeft expliciet de toelaatbaarheid van poison pills met flip-in
elementen verschillende keren bevestigd. Zie Velasco (2002), p. 394. Flip-in poison pills
zijn in andere staten expliciet rechtsgeldig verklaard.

215. Zie Velasco (2002), p. 403-407.
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bieder een hogere prijs los te krijgen. Bovendien kan het dienen ter bescher-
ming tegen biedingen die de doelvennootschap onderwaarderen of op andere
wijze dwingend (coercive) zijn, zoals de hiervoor beschreven front end loaded
two tier biedingen. Overnemers die zich met een poison pill geconfronteerd
zien, worden gedwongen om met de board van de doelvennootschap te
onderhandelen. Aangezien de uitgegeven rechten los van de gewone aandelen
in de doelvennootschap kunnen worden verhandeld, werkt de poison pill ook
tegen een bieder die een meerderheid van de gewone aandelen bezit. Zoals
gezien bij Crown Zellerbach, werkt het flip-over element in principe tegen
eenieder die zou proberen met de doelvennootschap te fuseren. Als gevolg
hiervan, werkt het dus in principe ook tegen meer gewenste overnemers of
biedingen. Teneinde de onderhandelingen met de board van de doelvennoot-
schap voor de overnemer de moeite waard te maken, maar ook om het voor de
board mogelijk te maken om een white knight te vinden, moet het dus mogelijk
zijn om de poison pill ook weer in te trekken. Bij voorkeur tegen minimale
kosten. In de praktijk betekent dit dat het plan erin voorziet dat de board de
rechten kan intrekken voor een symbolisch bedrag, bijvoorbeeld $0,01 per
optie.216 Op deze manier heeft de board de mogelijkheid te bepalen aan welke
bieder zij de voorkeur geeft. De mogelijkheid om de poison pill weer in te
trekken is dus essentieel om deze in het belang van aandeelhouders te kunnen
gebruiken. Poison pills dienen dus redemption provisions te bevatten. Een
bekende redemption provision is de window redemption. Hierbij kan de board
de opties intrekken gedurende een bepaalde periode nadat de opties zijn
uitgegeven. Een andere is de white knight redemption provision. Hier kunnen
de opties worden ingetrokken in verband met een transactie die door een
meerderheid van de board is goedgekeurd.

Helaas voor voorstanders van de poison pill geven deze redemption provi-
sions de board niet alleen een sterke onderhandelingspositie, zij verzwakken
ook de effectiviteit van de beschermende werking van de pil. Deze zwakte is in
de praktijk door vijandige overnemers ook uitgebuit. Het feit dat de board de
pil weer in kan trekken, geeft potentiële overnemers de mogelijkheid om op
effectieve wijze een overnamebod te combineren met een proxy gevecht. De
overnemer activeert de pill met zijn overnamebod, en begint dan een proxy
gevecht met als doel de zittende board te vervangen. Als het de bieder lukt om
een meerderheid van de board te vervangen door zijn eigen kandidaten, kan hij
ervoor zorgen dat de pil weer wordt ingetrokken. Het proxy gevecht fungeert in
dergelijke situaties in feite als een soort referendum over het bod.217 Als een

216. Intrekking van de pil door deze inkoop is meestal nog mogelijk totdat iemand door
verkrijging van aandelen de vastgestelde drempel passeert en het plan activeert.

217. Zie Gilson & Black (1995), p. 91.
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meerderheid van de aandeelhouders het bod aantrekkelijk vindt, dan zullen zij
de kandidaten van de overnemer steunen en daarmee het bod mogelijk maken.

In antwoord hierop werden zogenoemde dead hand poison pills bedacht.
Dergelijke pillen rekenen op een rigoureuze wijze af met de zwakke plek die
door de redemption provisions wordt veroorzaakt. In de by-laws van de
doelvennootschap wordt een bepaling opgenomen, die bepaalt dat de pil alleen
mag worden ingetrokken door de directors die ten tijde van de activering van de
pil in functie waren. Directors die als gevolg van een succesvol proxy gevecht
worden benoemd, zijn eenvoudigweg niet bevoegd om de pil weer in te
trekken. Een mildere variant van dead hand pill is de no hand poison pill.
Dit type pil bevat bepalingen dat de pil niet kan worden ingetrokken gedurende
een periode van zes maanden nadat er een change of control in de board van de
doelvennootschap heeft plaatsgevonden.218 De geldigheid van deze beide
varianten is in Delaware betwist. In Carmody v. Toll Bros, Inc. oordeelde het
Chancery Court dat dead hand pills in feite een overname volledig onmogelijk
maakten.219 De board is niet bevoegd om dergelijke vergaande maatregelen te
nemen. Bovendien, doorstaat de toepassing van een dergelijke pil de propor-
tionaliteitstoets uit Unocal niet. Het is geen redelijke reactie op de zich
voordoende bedreiging. In Quickturn Design Systems, Inc. v. Shapiro richtte
het Delaware Supreme Court zich volledig op de bevoegdheidsaspecten van
dergelijke plannen en vernietigde zij de no hand provision die Quickturn had
geïmplementeerd als reactie op een vijandig bod van Mentor Graphics.220 Het
gerecht oordeelde dat de wet bepaalt dat de board de vennootschap bestuurt,221

en dat enige uitzondering op deze hoofdregel dient te worden opgenomen in het
charter van de vennootschap, en niet zomaar contractueel in een poison pill
plan kan worden opgenomen. Aangezien de no hand pil tot op zekere hoogte de
bevoegdheid van de (nieuwe) board om de vennootschap te besturen beperkte,
werd deze ongeldig verklaard.222 Dead hand en no hand plannen zijn naar het
recht van Delaware dus niet toegestaan. Vermeldenswaardig is dat rechters in
andere staten dergelijke poison pills wel in stand hebben gelaten.223

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de rechtsgeldigheid van de
traditionele poison pill inmiddels wel vaststaat.224 Er bestaat een groot aantal

218. Zie over dead hand en no hand poison pills Bainbridge (2003b), p. 17-19, Letsou (2000),
p. 1112-1115 en, over dead hand pills, Gordon (1997), p. 531-544.

219. Carmody v. Toll Bros, Inc., 723 A.2d 1180 (Del. Ch. 1998).
220. Quickturn Design Systems, Inc. v. Shapiro, 721 A.2d 1281 (Del. 1998). Zie hierover Strine

(2005), p. 894-897.
221. Zie § 141 Delaware General Corporation Law.
222. Zie Velasco (2002), p. 396-397.
223. Zie Velasco (2002), p. 402.
224. Zie Velasco (2002), p. 402.
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variaties225 en de pil heeft bewezen een effectieve beschermingsmaatregel te
zijn.226 Het kan betrekkelijk snel en eenvoudig in stelling worden gebracht en
heeft geen directe negatieve gevolgen voor het functioneren van de onderne-
ming. Het is vooral effectief in combinatie met staggered boards, waar slechts
een beperkt aantal directors ieder jaar worden benoemd. Dit maakt een
succesvolle proxy contest minder effectief. Een staggered board dwingt een
bieder in feite om een aantal proxy contests op rij te winnen voordat hij controle
over de board kan verwerven.227 Omdat de rechtsgeldigheid van de pil niet
meer ter discussie staat, is de aandacht verschoven naar de vraag of de board
van de doelvennootschap in het zicht van een vijandig overnamebod onder
bepaalde omstandigheden gehouden is de pil weer in te trekken.228 De board
zal daarbij worden beoordeeld volgens dezelfde maatstaven die gelden voor het
mogen nemen van beschermingsmaatregelen, die ook gelden voor besluiten om
een poison pill te implementeren. Deze toepassing van de Unocal-norm houdt
in dat, als een board wordt geconfronteerd met het verzoek om de pil in te
trekken, zij dit verzoek niet zomaar kan weigeren. Een dergelijke weigering kan
onder omstandigheden een schending zijn van de op de board rustende
fiduciaire verplichtingen. De laatste jaren gaat de discussie over poison pills
in toenemende mate over de vraag of aandeelhouders voorstellen kunnen doen
om de by-laws te wijzigen, waardoor het gebruik van de poison pill aan banden
wordt gelegd.229 Dit is het nieuwe wapen tegen poison pills.

225. Een andere variant is de zogenoemde back-end poison pill, die de aandeelhouders van de
doelvennootschap het recht geeft hun aandelen om te wisselen voor contanten en/of
obligaties met een waarde die gelijk is aan een gespecificeerd bedrag, zie Velasco (2002),
p. 382. Een ander nieuw type poison pill- achtige beschermingsmaatregel is door Peoplesoft
gebruikt in haar poging te voorkomen dat zij door Oracle zou worden overgenomen. Naast
een meer klassieke poison pill, implementeerde Peoplesoft daags na het bod van Oracle een
Customer Assurance Program. Dit plan gaf klanten die van Peoplesoft software licenties
hadden gekocht het recht om tot aan vijf keer het licentiebedrag te ontvangen indien
Peoplesoft zou worden overgenomen en de overnemer niet dezelfde service- en ondersteu-
ning leverde voor de Peoplesoft software voor een periode van vier jaar. Er zijn
inschattingen gemaakt dat dit plan Oracle $2 miljard had kunnen kosten. Zie hierover Arlen
(2006). Het Delaware Chancery Court is niet toegekomen aan de beoordeling van deze
beschermingsmaatregel, aangezien de zaak werd geschikt voordat het tot een uitspraak
kwam.

226. Zie evenwel voor een interessante analyse van de effectiviteit van de poison pill Carney &
Silverstein (2004) en voor manieren om een poison pill te omzeilen Velasco (2003).

227. Zie hierover uitgebreid Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a).
228. Zie Velasco (2002), p. 403.
229. Zie over by-law proposals over poison pills o.a. Gilson (2001b), Lipton (2002), Gilson

(2002) en Lipton & Rowe (2001), Gorden (1997), Coffee (1997), Bebchuk & Ferrel (2001a),
Hammermesh (1998), McDonnell (2005) en Richards & Stearn (1999).
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3.5 Afsluitende opmerkingen

De in dit hoofdstuk beschreven standpunten van Lipton en zijn tegenstanders
raken aan een van de kernvragen van het vennootschapsrecht: wie bepaalt de
uitkomst van vijandige overnames, de vennootschapsleiding of aandeelhouders
(‘who decides’)? Het Delaware Supreme Court heeft zich in 1985 in het debat
gemengd. De rechters waren zich bij de Unocal uitspraak zeer bewust van de
discussie in de literatuur en van het feit dat zij deze met hun uitspraak in feite
moesten beslechten.230 Men heeft in zekere zin een middenweg gekozen. Geen
van de partijen heeft volledig gelijk gekregen.231 Wel moet worden geconclu-
deerd dat de voorstanders van een prominente rol voor de board duidelijk
hebben gewonnen.232 De passiviteitsgedachte is onmiskenbaar afgewezen.
Daarbij heeft het Delaware Supreme Court niet alleen de strikte passiviteit
van Easterbrook & Fischel afgewezen, maar ook de iets gematigdere variant
zoals bepleit door Gilson en Bebchuk. Beschermingsmaatregelen, waaronder de
zeer effectieve poison pill, zijn in de VS toegestaan, en de board heeft een
ruime bevoegdheid om deze maatregelen ook daadwerkelijk te nemen. Maar
ook Lipton heeft niet volledig zijn zin gekregen. De bevoegdheid om bescher-
mingsmaatregelen te nemen is immers enigszins ingeperkt. Deze beslissingen
vallen niet automatisch onder de business judgment rule, maar worden onder
een striktere standaard beoordeeld. Bovendien heeft het Delaware Supreme
Court geoordeeld dat deze standaard niet geldt in Revlon-situaties. Desondanks
zal Lipton tevreden zijn. Aan de striktere standaard moet niet al te zwaar
worden getild. Mede gezien de latere invulling in de rechtspraak, is het voor een
board in de praktijk niet al te moeilijk om aan de redelijkheids- en proporti-
onaliteitstoets van Unocal te voldoen.233 Unitrin kan worden gezien als een
bevestiging van de Unocol-uitspraak en een behoorlijk versteviging van de
daaraan ten grondslag liggende gedachten over de rol van de board. Bovendien
is geoordeeld dat de Revlon-norm, die de bewegingsvrijheid voor de board
inperkt, slechts op een beperkt aantal situaties van toepassing is.234

230. Zie Moore (2006), p. 870-872 en 881.
231. Dit in de woorden van rechters zelf, zie o.a. Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1079, Allen

(2003), p. 561-562. Zie ook Veasey (2003), p. 1015-1016 (‘Current Delaware law does not
fully accommodate either a shareholder choice or a management discretion regime.’).

232. Lipton stelt dan ook in 2005 dat wat hem betreft het pleit is beslecht. Zie Lipton (2005),
p. 1369. Zie ook Moore (2006), waar hij beschrijft hoe het Delaware Supreme Court heel
veel van het standpunt van Lipton heeft overgenomen. Zie echter Allen & Strine (2005),
p. 1392-1394, die stellen dat de juridische slag misschien heeft gewonnen, maar dat zijn
visie op beursvennootschappen (de Insitutionalist View) door andere (economische) ont-
wikkelingen uiteindelijk niet heeft stand gehouden en heeft verloren van de Finance View.

233. Zie o.a. Loewenstein (2001), Kahan (1994), p. 586, Gilson & Kraakman (1989), p. 249 en
Gilson & Kraakman (2005), p. 1428-1429.

234. Zie Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1080.
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Met de uitspraken van het Delaware Supreme Court uit 1985 is het debat tussen
voor- en tegenstanders van een actieve rol van de vennootschapsleiding bij
vijandige overnames niet geëindigd. De discussie is onverminderd doorgegaan
en duurt tot de dag van vandaag in alle hevigheid voort. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit de bijdragen aan een symposium dat in 2005 werd gehouden ter gelegenheid
van het feit dat Lipton de discussie 25 jaar daarvoor met de publicatie van zijn
beroemde artikel ‘Takeover Bids in the Boardroom’ was begonnen.235 De
meeste deelnemers aan de discussie van het eerste uur spelen nog steeds een
invloedrijke rol. Zo hebben Gilson en Lipton in 2002 in vier artikelen een
polemiek gevoerd over de juistheid van de Unocal beslissing en de jurispru-
dentie van het Delaware Supreme Court236 en heeft Bebchuk de laatste jaren in
een voortdurende stroom artikelen zijn oude standpunten nog eens kracht
bijgezet.237 De discussie blijft in de kern dezelfde en wordt langs dezelfde
lijnen voortgezet die destijds door Lipton, Easterbrook & Fischel, Gilson en
Bebchuk zijn uitgezet, hetgeen door de deelnemers zelf uitdrukkelijk wordt
onderkend. Er bestaat nog steeds een klassieke tweedeling tussen twee kampen,
met aan de ene kant de aanhangers van ‘board primacy’, ook wel ‘traditio-
nalists’ genoemd, en aan de andere kant de aanhangers van ‘shareholder
primacy’.238 Het gaat uiteindelijk om een fundamenteel verschil van inzicht
over het doel van de vennootschap. Tussen een beperkte, aandeelhouders-
gerichte opvatting over de vennootschap en een bredere opvatting over de
vennootschap. Bij deze laatste opvatting spelen meer belangen dan alleen de
belangen van aandeelhouders.239

Toch zijn wel verschuivingen waar te nemen. De discussie gaat bijvoorbeeld
niet meer zozeer over de legitimiteit van de poison pill, maar over de vraag of

235. Zie 60 The Business Lawyer 1369 (2005), met bijdragen van Lipton (2005), Allen & Strine
(2005), Balotti, Varallo & Czeschin (2005), Gilson & Kraakman(2005), Stout (2005) en
Atkins (2005).

236. Zie Gilson (2001b), Lipton & Rowe (2001), Gilson (2002) en Lipton (2002).
237. Zie o.a. Bebchuk (2002), Bebchuk (2003a) en Bebchuk (2005a), Bebchuk (2005b) en

Bebchuk (2006). Daarnaast zijn er ook nog nieuwe deelnemers aan de discussie. Met name
Bainbridge is een grote en invloedrijke medestander van Lipton geworden. Zie o.a.
Bainbridge (2002a), Bainbridge (2003a) en Bainbridge (2006c).

238. Zie voor een overzicht van de director primacy/shareholder primacy discussie o.a. Coates
(2001), p. 1326. Zie ook Dent (2008), die binnen de traditionalists nog twee kampen
onderscheid, aanhangers van board primacy en van het team production model. Hij stelt dat
er geen sprake is van board of shareholder primacy, maar van CEO primacy. Zie voor een
overzicht van de discussie uit de jaren ’80 Romano (1992).

239. Zie Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1071-1072 die spreken over de Property Model,
waarbij een vennootschap uitsluitend de belangen van haar huidige aandeelhouders moet
dienen, en de Entity Model, waarbij de vennootschap langetermijn waarde dient te creëren,
ongeacht of dat in het belang is van haar huidige aandeelhouders. Zie over dit onderscheid al
Allen (1992), p. 264-266. Zie ook Allen & Strine (2005), die in gelijke zin spreken over de
Finance View en de Institutionalist View.
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aandeelhouders voorstellen kunnen doen om de by-laws te wijzigen, waardoor
het gebruik van de poison pill aan banden wordt gelegd. Vaak wordt gesteld dat
deze kampen de vraag ‘who decides’ op geheel verschillende wijze beant-
woorden. De klassieke opvatting is dat board primacists vinden dat de board
moet beslissen (volledig beschermd door de business judgment rule) en dat
shareholder primacists vinden dat aandeelhouders moeten beslissen (hetgeen
passiviteit van de board inhoudt). Dat was begin jaren ’80 wellicht zo, maar het
ligt nu iets genuanceerder. Het is niet meer absoluut vóór boards en tegen
aandeelhouders. Ook Lipton stelt dat uiteindelijk aandeelhouders beslissen; er
is dus wel degelijk ‘shareholder choice’. Alleen gaat de beslissing in zijn visie
via verkiezingen en niet via het accepteren van een tender offer. Als board ter
afwering van een vijandig bod een poison pill in stelling brengt, en aandeel-
houders daarmee ontevreden zijn, dan moeten ze de board via een proxy contest
ontslaan.240 Partijen zijn het in wezen dus eens dat boards overnames niet tot in
het oneindige kunnen tegenhouden. Het gaat er nu in feite om voor welke safety
valve wordt gekozen, proxy contests of tender offers.241 De positie van het
Delaware Supreme Court lijkt ook op dit punt het meeste op dat van Lipton.242

Deze positie houdt in feite in een voorkeur voor verkiezingen als safety-valve.
De board mag heel ver gaan met het nemen van beschermingsmaatregelen,
maar mag een verkiezingstrijd niet illusoir maken.243 Ondanks deze toenade-
ring zullen beide kampen het nooit helemaal eens worden. Men praat voor een
groot deel langs elkaar heen, aldus ook een aantal rechters van het Delaware

240. Zie Lipton (2002), p. 1037 en 1054.
241. Zie ook Gilson (2001b), p. 500-501 en Strine (2002), p. 877.
242. Lipton vindt de huidige balans in het overnamerecht van Delaware de juiste. Enerzijds geeft

de poison pill de board van de doelvennootschap voldoende tijd en invloed over het proces.
Anderzijds biedt een proxy contest die door een bieder kan worden gelanceerd een
veiligheidsklep op dit systeem. De poison pill en een proxy contest zorgen voor een perfecte
balans tussen de bieder en de doelvennootschap. Tegen een overnamebod kan een board niet
‘nooit’ zeggen, maar het kan wel ‘nee’ zeggen teneinde voor aandeelhouders de beste
transactie te bewerkstelligen. Zie Lipton (2002), p. 1054. Zie ook positief Gordon (2002) die
stelt dat de huidige praktijk prima in evenwicht is. Staggered boards zorgen ervoor dat
poison pills daadwerkelijk effectief werken.

243. Strine stelt dat substantive coercion en proxy contests de twee pijlers zijn waar het
overnamerecht van Delaware op rust. Teneinde te voorkomen dat aandeelhouders worden
misleid en ten onrechte hun aandelen verkopen (substantive coercion) mogen boards
beschermingsmaatregelen zoals de poison pill nemen. De mogelijkheid van een proxy
contest, een zogenoemde proxy out, zorgt ervoor dat deze bevoegdheid niet ongebreideld is.
Deze beide concepten hebben de hoeveelheid poison pill litigation verminderd en over-
namegevechten verschoven naar verkiezingen van directors. Zie Strine (2002), p. 877. Zie
ook Millstone (2005), p. 5. Er is veel kritiek op deze jurisprudentie en er is ook een groot
aantal alternatieve voorstellen ontwikkeld voor de huidige jurisprudentiële lijn in Delaware.
Zie o.a. Regan (2001), Gilson (2001b), Bebchuk (2002), Bebchuk (2005a), Bebchuk (2006),
Bebchuk, Coates & Subramanian (2002a), Thompson & Smith (2001), Gilson & Kraakman
(2002), Parades (2003) en Black & Kraakman (1996).
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Chancery Court.244 Voormalig Chief Justice van het Delaware Supreme Court
Veasey beschrijft de discussie als ‘.. an extraordinary symphony, with half the
orchestra playing in A major and the other half playing simultaneously in B-flat
minor… It falls to the Delaware courts to articulate and apply economically
coherent resolutions on a case-by-case basis.’ 245 Hij parafraseert de beroemde
uitspraak van Winston Churchill over democratie: ‘... the Delaware model may
be inadequate – except when compared to all the alternatives.’ 246

244. Zie Allen, Jacobs & Strine (2002a), p. 1072. Zie ook Stout (2003b), p. 689.
245. Veasey (2003), p. 1011. Zie ook Kanda (2004), p. 68: “... there is so much debate among

commentators that opinions are quite divided among reasonable people.” En “… normative
arguments in academic literature about what measures should be legally permitted or
prohibited as takeover defenses, and to what degree, are hopelessly split in the United
States, and no one can even discern the dominant view.”

246. Veasey (2003), p. 1011, waarbij hij verwijst naar een soortgelijke parafrase van Stout
(2003b), p. 689.
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