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Hoofdstuk 6. De tweede fase: het uitstoten van
overgebleven minderheidsaandeelhouders

6.1 Inleiding

Een vijandige overname zal meestal geschieden door middel van een openbaar
bod op alle aandelen van de doelvennootschap. Daarbij is het vrijwel ondenk-
baar dat een dergelijk bod daadwerkelijk leidt tot de verwerving van 100% van
de aandelen. Zelfs bij een succesvol bod zal er in de praktijk altijd een
minderheid van de aandelen niet worden aangemeld en dus niet in handen
komen van de bieder. Een aantal aandeelhouders zal het bod wellicht niet
aantrekkelijk genoeg vinden en hun aandelen dus niet aanmelden. In de praktijk
zal ook altijd een aantal aandeelhouders niet aanmelden omdat zij niet van
het bod op de hoogte zijn of gewoon niet reageren. Deze overblijvende
minderheidsaandeelhouders zijn om een aantal redenen onwenselijk.1 Zo is
het mogelijk dat hierdoor de beursnotering van de doelvennootschap niet kan
worden beëindigd.2 Bepaalde openbaarmakingsverplichtingen blijven dan van
toepassing en er kunnen zich problemen voordoen in verband met voorweten-
schap. De overnemer heeft zonder 100% van de aandelen ook geen absolute
controle over de doelvennootschap. Bij bepaalde dividenduitkeringen en trans-
acties zal uitdrukkelijk rekening gehouden moeten worden met het feit dat er
nog minderheidsaandeelhouders zijn. Eventuele doorgevoerde synergievoor-
delen of verbeteringen zullen voor een deel aan minderheidsaandeelhouders
toekomen. Het kan ook fiscale consequenties hebben, als de doelvennootschap
door de overblijvende minderheid niet kan worden opgenomen in de fiscale
eenheid van de overnemer.

Een succesvolle bieder, die meerderheidsaandeelhouder is geworden, zal
dus van de overblijvende minderheidsaandeelhouders af willen komen. Dit
moet in principe ook kunnen. Het is vanuit economisch oogpunt belangrijk dat
iemand die een overname onderneemt de mogelijkheid krijgt om ook alle
aandelen in handen te krijgen en niet wordt gedwongen met een minderheid
opgescheept te blijven, met alle nadelen van dien. Als hiertoe geen mogelijk-
heden zouden zijn, zouden overnames (ook vriendelijke) minder aantrekkelijk
worden en minder plaats vinden. Tegelijkertijd dienen uiteraard de belangen

1. Zie voor deze nadelen o.a. Winter/Van Schilfgaarde (2009), p. 392-393, Olden (2008c),
p. 837. Zie ook Gilson & Black (1995), p. 1237-1252.

2. Zie over de voor- en nadelen van een beursnotering De Kluiver (2008), p. 562.
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van die minderheidsaandeelhouders in acht te worden genomen. Hierbij dient te
worden bedacht dat eigendom in ons rechtssysteem wordt gerespecteerd. In
principe kan iemand niet worden gedwongen eigendom op te geven. Dit geldt
in principe ook voor het eigendom van aandelen.3 Elk systeem waarbij
minderheidsaandeelhouders kunnen worden uitgestoten, levert dus in principe
een inbreuk op dit eigendomsrecht op. Een dergelijke onteigening dient dan ook
met de nodige voorwaarden te worden omkleed. Daarnaast bestaat er in
algemene zin altijd een potentieel gevaar dat controlerende grootaandeelhou-
ders hun machtspositie ten opzichte van de minderheid zullen misbruiken.4

Dankzij het principe dat de meerderheid beslist, kan de meerderheidsaandeel-
houder het bestuur benoemen. Bestuurders kunnen geneigd zijn de belangen
van de meerderheid boven die van de minderheid te stellen. De meerderheid
kan ook rechtstreeks in de ava beslissingen forceren die ten koste gaan van de
minderheidsaandeelhouders. Tegen deze gevaren moeten minderheidsaandeel-
houders worden beschermd. Te weinig bescherming kan nadelige gevolgen
hebben voor de bereidheid om in beursgenoteerde vennootschappen te beleg-
gen. Dit kan de liquiditeit van de kapitaalmarkt nadelig beïnvloeden, en
daarmee nadelige gevolgen hebben voor de mogelijkheden om ondernemings-
activiteiten publiek, via de kapitaalmarkt, te financieren. Een goed werkende
kapitaalmarkt is essentieel voor een succesvolle economie.

Dit hoofdstuk gaat over de mogelijkheden voor de bieder om na een geslaagd
openbaar bod, waarbij een groot deel van de aandelen in de doelvennootschap
is verkregen, de overblijvende minderheid uit te stoten en over de wijze waarop
de minderheidsaandeelhouders daarbij worden beschermd. Het rechtssysteem
moet er enerzijds voor zorgen dat een meerderheidsaandeelhouder van een
overblijvende minderheid af moet kunnen komen, maar anderzijds dat hierbij
de belangen van de minderheid voldoende in acht worden genomen. Nederland
en de VS geven hier op verschillende wijze invulling aan. Er is in beide landen
onderscheid te maken tussen grofweg twee situaties. De eerste is dat de
meerderheidsaandeelhouder een zeer groot belang heeft. Het is in beide landen
geaccepteerd dat het rechtssysteem in bepaalde situaties de meerderheidsaan-
deelhouder een gemakkelijke manier moet bieden om de minderheid snel en

3. Zie hierover Timmerman (2007b).
4. Zie Timmerman (2003b), p. 81-82 en Nieuwe Weme (2004), p. 15-17. Ook hier treden

agency costs op. Agency costs spelen niet alleen tussen leiding en aandeelhouders, maar ook
tussen controlerende aandeelhouders en de overige aandeelhouders. Grootaandeelhouders
reduceren het agency probleem tussen management en aandeelhouders doordat zij vol-
doende stimulans en mogelijkheden hebben om de vennootschapsleiding goed te contro-
leren. Tegelijkertijd creëren zij echter een nieuw agency probleem, te weten tussen de
grootaandeelhouder en de kleine aandeelhouders. De minderheidsaandeelhouders zullen niet
in staat zijn om de grootaandeelhouder effectief te controleren. Zie hierover The Anatomy of
Corporate Law (2009), p. 36 en 202-208, Gilson (2006) en Gilson & Gordon (2003).
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efficiënt te kunnen uitstoten. In die gevallen heeft de meerderheidsaandeel-
houder een zodanig groot belang, dat het belang van de kleine minderheid om
aandeelhouder te blijven niet opweegt tegen het belang van de meerderheids-
aandeelhouder om 100% van de aandelen in bezit te krijgen. De bescherming
van de minderheidsaandeelhouders is relatief laag. De vraag is bij welk
percentage dit punt is bereikt. Beide rechtssystemen hanteren hiervoor een
andere grens. In de VS is dat kort gezegd bij het bezit van 90% van de aandelen.
Hiermee kan een zogenoemde short-form merger worden geëffectueerd
(zie § 6.2.3). In Nederland ligt die grens hoger, bij het bezit van 95% van de
aandelen. Met een dergelijk percentage kan een uitkoop- of uitstotingsproce-
dure worden gestart en kan de beursnotering van de doelvennootschap worden
beëindigd (zie § 6.3.2).

De tweede situatie doet zich voor wanneer de bieder de hiervoor genoemde
percentages niet heeft gehaald, maar wel een meerderheid heeft verkregen. Dat
wil in feite zeggen meer dan 50%, maar geen 90 (VS) of 95% (Nederland). In
deze situatie zal de meerderheidsaandeelhouder nog steeds van de minderheid af
willen komen, maar hiervoor is geen speciale procedure. Dit moet dan geschieden
via andere juridische constructies, veelal via een juridische fusie. In deze situaties
worden de minderheidsaandeelhouders in algemene zin beter beschermd. Hier
weegt het belang van de meerderheid in beide rechtssystemen dus minder zwaar
en de belangen van de minderheid zwaarder. In dit hoofdstuk bekijk ik hoe beide
rechtssystemenmet de twee hiervoor genoemde situaties omgaan. In § 6.2 ga ik in
op de situatie in de VS. De Nederlandse mogelijkheden voor uitstoting komen
in § 6.3 aan bod. In § 6.4 sluit ik af met een analyse van de verschillen.

6.2 Verenigde Staten

6.2.1 Inleiding

In de VS bestaat er, in tegenstelling tot in Nederland, geen aparte uitkoop- of
uitstotingsprocedure.5 De enige manier waarop een overnemer, die een meer-
derheid van de aandelen heeft verworven, van de overgebleven minderheids-
aandeelhouders af kan komen is door middel van een juridische fusie. In de VS
bestaat de mogelijkheid om minderheidsaandeelhouders via een zogenoemde
squeeze-out of freeze-out fusie uit te stoten. In een dergelijke fusie kan de
overnemer, als controlerend aandeelhouder, de minderheid uitstoten, zelfs als
de minderheid zich hiertegen verzet. Een dergelijke transactie wordt vaak
gestructureerd als een driehoeksfusie, waarbij de doelvennootschap wordt
gefuseerd met een 100% dochter van de overnemer. Als gevolg van de fusie

5. Zie § 6.3.2.
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houdt de doelvennootschap op te bestaan en gaat het vermogen van de
doelvennootschap onder algemene titel over naar de verkrijgende dochter. In
Nederland worden de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap van
rechtswege aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.6 Een dergelijke
regel kent men in de VS niet. Daar kan in de fusieovereenkomst worden
bepaald dat de aandelen in de verdwijnende vennootschap door de fusie van
rechtswege worden geconverteerd in een vordering in contanten. Op deze wijze
wordt de verkrijgende vennootschap, die met de doelvennootschap is gefuseerd,
een 100% dochter van de overnemer, zonder minderheidsaandeelhouders. De
overgebleven minderheidsaandeelhouders moeten genoegen nemen met een
vergoeding in contanten. De overgebleven minderheidsaandeelhouders kunnen
op deze manier zonder hun medewerking (en dus desnoods tegen hun zin),
worden uitgestoten tegen betaling in contanten.7

Het percentage aandelen dat nodig is om op deze wijze de minderheid te
kunnen uitstoten hangt af van het desbetreffende statenrecht. Het moet in ieder
geval voldoende zijn om de board van de doelvennootschap te kunnen
vervangen. Dit vanwege het feit dat een fusie de goedkeuring en medewerking
van de boards van de fuserende vennootschappen vereist. Een fusie kan niet tot
stand komen zonder een fusieovereenkomst tussen beide vennootschappen, die
zonder de board niet kan worden overeengekomen. Daarnaast is er voor een
fusie in de regel aandeelhoudersgoedkeuring nodig. De overnemer moet dus ten
minste voldoende aandelen bezitten om de goedkeuring in de ava van de
doelvennootschap te kunnen bewerkstelligen. In Delaware betekent dit in
principe de meerderheid van de uitstaande aandelen nodig is, aangezien voor
een fusie een enkelvoudige meerderheid is vereist. Het betreft hier dan een
gewone fusie, ook wel long-form merger genoemd.

Naast deze gewone fusie, die aan allerlei formaliteiten is onderworpen,
kennen de meeste staten in de VS ook nog een vereenvoudigde fusieprocedure
waardoor bepaalde moeder-dochter fusies op simpele wijze kunnen worden
uitgevoerd.8 Dit is ook in Delaware het geval.9 Via deze zogenoemde short-
form mergers kunnen overnemers die meer dan 90% van de aandelen in de
doelvennootschap hebben verworven de overgebleven minderheid op een
eenvoudige manier tegen betaling in contanten worden uitgestoten.

6. Art. 2:311 lid 2 BW. Zie hierover uitgebreid § 6.3.3.
7. Het gebruik van contanten in fusies is in de VS relatief kort toegestaan. In Delaware mag

geld sinds 1957 worden gebruikt in short-form mergers; sinds 1967 in overige, long-form
mergers. Zie Gilson & Black (1995), p. 1254.

8. Zie Eisenberg (2005), p. 1058.
9. Zie § 253 DGCL.
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De hiervoor genoemde uitstotingsfusies, zowel de long-form als de short-form
variant, bieden de overnemer in de praktijk ruime mogelijkheden om de
overgebleven minderheid uit te stoten tegen betaling in contanten. De over-
nemer kan als controlerend aandeelhouder de besluitvorming volledig domi-
neren. Dit brengt natuurlijk het gevaar met zich dat de belangen van de
minderheidsaandeelhouders in het gedrang komen. In het navolgende geef ik
eerst in § 6.2.2 een beschrijving van de verschillende manieren waarop de
belangen van minderheidsaandeelhouders in uitstotingsfusies worden be-
schermd. Daarna ga ik in § 6.2.3 kort in op de short- form merger. Vervolgens
behandel ik in § 6.2.4 de uitstoting via een gewone fusie (long-form merger).
Ten slotte ga ik in § 6.2.5 in op een relatief recente route die voor uitstoting
wordt gebruikt. Deze methode, een combinatie van een tender offer gevolgd
door een short-form merger, is de laatste jaren aantrekkelijk geworden dankzij
een aantal rechterlijke uitspraken.

6.2.2 Algemeen: de bescherming van minderheidsaandeelhouders

Het gaat in uitstotingsfusies na een geslaagd bod altijd om een fusie waarbij er
sprake is van een controlerende aandeelhouder en overblijvende minderheids-
aandeelhouders. Dergelijke fusies kunnen aanleiding geven tot specifieke
problemen. De controlerende aandeelhouder kan zijn zin doordrukken. Hij
controleert de board van de te fuseren vennootschappen en domineert tevens de
desbetreffende aandeelhoudersvergaderingen. De controlerende aandeelhouder
kan in de VS dus in principe zelfstandig bepalen op welke wijze en tegen welke
prijs de minderheidsaandeelhouders worden uitgestoten. De minderheidsaan-
deelhouders kunnen hier in principe weinig tegen inbrengen. Het hiervoor
beschreven gevaar, dat de controlerende aandeelhouder zijn belangen boven die
van de minderheid stelt, is dus reëel.

Het Amerikaanse recht voorziet in een aantal manieren waarop aandeel-
houders worden beschermd tegen controlerende aandeelhouders die hun macht
misbruiken. Ten eerste wordt aan aandeelhouders in fusiesituaties het zoge-
noemde recht van appraisal toegekend. Een tweede bescherming is gelegen in
het feit dat in de rechtspraak is bepaald dat op controlerende aandeelhouders
bepaalde fiduciaire verplichtingen rusten, vergelijkbaar met de fiduciaire
verplichtingen van directors.10

10. Een vorm van bescherming van minderheidsaandeelhouders bij uitstotingsfusies is ook
gelegen in het feit dat veel belang wordt gehecht aan transparantie, zodat de minderheids-
aandeelhouders afdoende worden geïnformeerd. Op grond van het vennootschapsrecht van
Delaware is er een verplichting voor controlerende aandeelhouders om alle relevante
informatie openbaar te maken. Zie Eisenberg (2005), p. 686. Ook het federale effectenrecht
draagt aan de transparantie bij. Een aantal federale disclosure bepalingen kunnen op
traditionele freeze-out transacties van toepassing zijn. Zie Regel 13e-3. Zie hierover
§ 5.2.3 en Gilson & Black, p. 1307 en Bauman, Weiss & Palmiter (2003), p. 833.
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A. Appraisal rights

Het gevaar voor minderheidsaandeelhouders is bij uitstotingsfusies expliciet
door de wetgever onderkend. Minderheidsaandeelhouders die worden gecon-
fronteerd met een door een controlerende aandeelhouder georkestreerde fusie
kunnen in feite niets anders doen dan de voorwaarden van de fusie accepteren.
Zij kunnen de fusie niet tegenhouden en kunnen het verlies van hun aandelen
dus niet voorkomen. Zij moeten genoegen nemen met een vergoeding in
contanten. Ter compensatie van deze zwakke positie voorzien de meeste staten
in een aparte procedure waarin de uitgestoten minderheidsaandeelhouders
zich kunnen beklagen over de geboden prijs.11 De wet biedt uitgestoten
minderheidsaandeelhouders dan expliciet de mogelijkheid om na een fusie
hun aandelen door een rechter te laten waarderen, een zogenoemde appraisal
right. Dit biedt een zekere mate van bescherming. In Delaware is dit recht
neergelegd in § 262 DGCL. Een minderheidsaandeelhouder die meent dat hij in
een fusie waarbij hij zijn aandelen verliest te kort wordt gedaan, kan aan de
rechter vragen de reële waarde (fair value) van de aandelen vast te stellen en
deze waarde te ontvangen in plaats van de geboden vergoeding. Dit lijkt een
mooie bescherming, maar in de praktijk blijkt dat tegen te vallen. Dit komt
onder andere doordat de appraisal procedure zeer ingewikkeld is. De minder-
heidsaandeelhouder moet aan allerlei procedurele voorwaarden voldoen ten-
einde recht te hebben op appraisal. Zo moet een minderheidsaandeelhouder die
zijn appraisal recht wil uitoefenen vóór de stemming over de fusie schriftelijk
aan de vennootschap te kennen geven dat hij dit van plan is.12 Het lastige
hiervan is onder meer dat feiten waaruit zou kunnen blijken dat de prijs, zoals
vastgesteld in de fusieovereenkomst, onvoldoende is vaak pas na de fusie naar
buiten komen. Verder moet de aandeelhouder tegen de fusie stemmen of zich
van stemming onthouden.13 Ten slotte moet de aandeelhouder de procedure
binnen een relatief korte termijn na de fusie bij de bevoegde rechter aanhangig
maken. Indien de aandeelhouder niet voldoet aan deze procedurele eisen
verliest hij zijn recht op het ontvangen van de reële waarde, zelfs als de rechter
op verzoek van een andere aandeelhouder bepaalt dat de reële waarde van de
aandelen inderdaad hoger is dan de geboden prijs.

De tekst van de wet biedt weinig houvast voor de berekening van de reële
waarde. De invulling is volledig overgelaten aan rechters. Er wordt in de

11. Zie hierover Bainbridge (2003a), p. 192-206 (met name over de waardering) en Gilson &
Black (1995), p. 1266-1267 en 1305. Zie ook Rebers & Maatman (2008), p. 393-396 en
Raaijmakers & Van der Schee (2008), p. 1162-1164.

12. Zie § 262(d) DGCL.
13. Zie § 262(d) DGCL.
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wettekst slechts gesteld dat de waarde moet worden vastgesteld met inachtne-
ming van alle relevante factoren en zonder de waardevermeerdering die
mogelijk het gevolg is van de fusie zelf.14 De waardering houdt dus geen
rekening met eventuele synergievoordelen die na de fusie optreden. Het
uitgangspunt is dat de aandeelhouder zijn aandelen eigenlijk had willen houden.
Nu hij is uitgestoten en zijn aandelen heeft moeten opgeven, dient de rechter als
het ware te berekenen welke waarde de aandeelhouder op dat moment is
afgenomen.15 De rechters in Delaware hebben met dit uitgangspunt de reële
waarde omschreven als het pro rata deel van de going concern waarde van de
onderneming. Zij hebben voor de berekening hiervan een aantal richtlijnen
ontwikkeld.16 De waardering is in de praktijk lastig vast te stellen en er is ook
wel kritiek op de door de rechters gehanteerde waarderingsmethode.17

Uit het voorgaande blijkt dat de potentiële opbrengst van de appraisal
procedure per aandeel relatief beperkt is. De aandeelhouder heeft recht op
een vergoeding van de door de rechter vastgestelde reële waarde. Alleen als
deze duidelijk boven de in de fusie geboden vergoeding uit gaat, zal een
dergelijke procedure lonen. In verband hiermee kleeft aan de procedure nog een
aantal extra nadelen.18 In veel staten is een class action in appraisal procedures
niet mogelijk en kan de vergoeding van advocatenkosten maar zeer beperkt
worden gevorderd. Dit maakt een dergelijke procedure bij voorbaat duur, omdat
elke minderheidsaandeelhouder zijn eigen advocaat zal moeten inschakelen.
Vaak zal het verschil in waarde tussen de aangeboden vergoeding en de – in de
ogen van de minderheidsaandeelhouder – werkelijke waarde zo klein zijn dat
het niet snel de moeite waard zal zijn om een ingewikkelde en kostbare
appraisal procedure te starten. Bovendien loopt de aandeelhouder zelfs het
risico dat de rechter de reële waarde lager vaststelt dan de waarde die in de
transactie wordt geboden. En als de rechter al een hogere waarde vaststelt, krijgt
de aandeelhouder dit pas na afloop van de procedure, die jaren kan duren. Dit
alles betekent dat dergelijke procedures ook voor de plaintiffs’ bar, in de VS
vaak de drijvende kracht achter juridische procedures, niet aantrekkelijk zijn. Al
met al lijkt het recht van appraisal dus relatief weinig bescherming te bieden.
Mede door de genoemde problemen maken uitgestoten aandeelhouders van
deze procedure relatief weinig gebruik en zoeken zij vaak naar andere – betere –
manieren om hun belangen in uitstotingsfusies te beschermen.19

14. Zie § 262(h) DGCL.
15. Zie Margolin & Kursh (2005), p. 415 en Easterbrook & Fischel (1991), p. 139.
16. Deze waardering wijkt af van de veel gebruikte waardering op grond van fair market value.

Zie hierover uitgebreid Margolin & Kursh (2005), p. 416 e.v.
17. Zie Margolin & Kursh (2005).
18. Zie Letsou & Haas (2005), p. 32-33.
19. Zie Letsou & Haas (2005), p. 32-33.
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B. Fiduciaire verplichtingen van de controlerende aandeelhouder

In Delaware is het potentiële probleem tussen controlerende meerderheidsaan-
deelhouders en de minderheid ook in de rechtspraak onderkend. Ter bescher-
ming van minderheidsaandeelhouders hebben rechters bepaald dat de fiduciaire
verplichtingen, die van oudsher op de board van een vennootschap rusten, in
sommige gevallen ook rusten op controlerende aandeelhouders. Deze proble-
matiek speelt bij uitstek in uitstotingsfusies, maar kan ook in andere situaties
spelen. Het Delaware Supreme Court heeft uitdrukkelijk bepaald dat er een
fiduciaire verplichting rust op een aandeelhouder die een meerderheidsbelang
heeft of de controle uitoefent over de ondernemingsactiviteiten van de vennoot-
schap.20 Dit houdt in dat deze meerderheidsaandeelhouders jegens minder-
heidsaandeelhouders bepaalde fiduciaire verplichtingen in acht moeten nemen
en hierop in rechte kunnen worden aangesproken. Het voornaamste criterium
voor het bestaan van dergelijke verplichtingen is het hebben van een meer-
derheid van de aandelen. Dan wordt controle geacht aanwezig te zijn. Als een
grootaandeelhouder minder dan 50% van de aandelen bezit, dient de eiser aan
te tonen dat deze aandeelhouder in de praktijk controle uitoefent.21 Net als bij
de toetsing van het handelen van directors, is bij controlerende aandeelhouders
van belang hoe wordt beoordeeld of zij aan deze fiduciaire verplichtingen
hebben voldaan. Het Delaware Supreme Court heeft in de voor dit onderwerp
belangrijke zaak Sinclair Oil Corp. v. Levien bepaald, dat er in dergelijke
situaties twee toetsen kunnen worden gebruikt om de gedragingen te beoor-
delen, de business judgment rule en entire fairness.22 Zoals hiervoor in
Hoofdstuk 3 beschreven, is de gehanteerde toets van groot belang voor de
uitkomst. Dit geldt ook bij uitstotingsfusies. Bij business judgment rule worden
de aangevallen handelingen in principe beschermd en in stand gelaten. Bij
entire fairness moet worden bewezen dat de transacties volledig billijk zijn.

Het instellen van een vordering uit hoofde van een schending van fiduciaire
verplichtingen is op een aantal punten veel aantrekkelijker dan een appraisal

20. Zie bijvoorbeeld Ivanhoe Partners v. Newmont Mining Corp., 535 A.2d 1334 (Del. 1987),
p. 1344.

21. Zie bijvoorbeeld Kahn v. Lynch Communications Systems, Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994),
waar werd geoordeeld dat de grootaandeelhouder met 43,3% van de aandelen de controle
had omdat de board of directors zich neerlegde bij de wensen van de grootaandeelhouder.
Zie Bainbridge (2003a), p. 210.

22. Sinclair Oil Corp. v. Levien, 280 A,2d 717 (Del. 1971). Zie hierover Bainbridge (2003a),
p. 211-213. Zie voor een recentere uitspraak waarin de in Sinclair gegeven uitgangspunten
worden bevestigd In Re Primedia, Inc. v. Derivative Litigation, Not Reported in A.2d, 2006
WL 3365544 (Del.Ch. 2006), p. 9. Ik gebruik de term entire fairness. De termen intrinsic
fairness en entire fairness worden door rechters in Delaware door elkaar gebruikt. Zie Haas
(2004), p. 2255, noot 49.
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procedure. Er kan worden geageerd tegen de gehele fusie (inclusief de betaalde
vergoeding), terwijl de appraisal procedure zich uitsluitend richt op de hoogte
van de vergoeding. Bovendien zijn class actions in dergelijke procedures wel
mogelijk. Een class action kan worden ingesteld namens alle aandeelhouders, ook
namens de aandeelhouders die vóór de fusie hebben gestemd. Gedaagden zijn
vaak de directors en officers van de dochtermaatschappij, die door de controle-
rende aandeelhouder zijn benoemd alsmede de controlerende aandeelhouder
zelf.23 De vergoeding die kan worden toegewezen behoeft niet alleen te bestaan
uit de vergoeding van de reële waarde van de aandelen, maar kan ook bijkomende
schade omvatten. Zo kunnen in dergelijke procedures de advocatenkosten wel
worden vergoed. Ook kunnen andere vormen van vergoeding worden vastgesteld.
Een belangrijk verschil met de appraisal procedure is verder dat bij de waardering
van de aandelen wel rekening kan worden gehouden met gebeurtenissen na
de fusie. De uitgestoten aandeelhouder kan dus wel profiteren van post-fusie
synergievoordelen.24 Een nadeel is wel dat er in dergelijke procedures sprake
moet zijn van een bepaalde mate van laakbaar handelen. Op dit punt biedt
de appraisal procedure een voordeel. Een eiser behoeft daar immers alleen maar
aan te tonen dat hij aan de procedurele voorwaarden heeft voldaan om recht te
krijgen op de vergoeding van de reële waarde. Hij hoeft geen laakbaar handelen
aan te tonen. Dit voordeel weegt meestal niet op tegen de nadelen.25

Het voorgaande geeft aan hoe belangrijk het is voor uitgestoten minderheids-
aandeelhouders om te weten welke vordering zij kunnen instellen. Zijn zij
beperkt tot een vordering tot appraisal of kunnen zij ook ageren op grond van
een schending van fiduciaire verplichtingen? En, als dit laatste het geval is,
welke toets is dan van toepassing? Deze vragen zijn in de rechtspraak
uitgebreid aan de orde gekomen. Hierop ga ik in de volgende paragrafen in.

6.2.3 Short-form mergers

Het vennootschapsrecht van de meeste staten kent de mogelijkheid van een
zogenaamde short-form merger, waardoor bepaalde moeder-dochter fusies op
eenvoudige wijze kunnen worden bewerkstelligd.26 Het doel is uitdrukkelijk
om een moedervennootschap de mogelijkheid te geven om eenzijdig van de
minderheidsaandeelhouders af te komen.27 In Delaware wordt de short-form

23. Zie Eisenberg (2005), p. 688.
24. Lynch v. Vickers Energy Corp., 429 A.2d 497 (Del. 1981). Zie hierover Gilson & Black

(1995), p. 1268-1269 en Letsou & Haas (2005), p. 34.
25. Zie voor het verschil tussen statutory appraisal action en equitable fiduciary action

Eisenberg (2005), p. 1054-1055. Zie ook Gilson & Black (1995), p. 1266-1267 en 1305.
26. Zie § 253 DGCL (short-form mergers). Zie hierover Bauman, Weiss & Palmiter (2003),

p. 838, Eisenberg (2005), p. 1058-1059, Iacono (2003), p. 657.
27. Zie Iacono (2003), p. 657.
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merger geregeld in § 253 DGCL. Indien een moeder meer dan 90% van de
aandelen in de dochter houdt, kan tot een short-form merger worden over-
gegaan. In deze situaties behoeven niet alle formaliteiten van een gewone fusie
te worden gevolgd. Er is voor een short-form merger slechts een besluit nodig
van de board van de moeder. Er is geen besluit nodig van de board van de
dochter of van de aandeelhoudersvergaderingen van de moeder of de dochter.
De procedure is simpel. De board van de moeder neemt een resolutie aan met
daarin de intentie om de fusie uit te voeren. Vervolgens deponeert de moeder-
vennootschap bij de Secretary of State een ‘certificate of ownership and
merger’ waarin staat dat de moeder minstens 90% van de aandelen van de
dochter houdt. Op dat moment is de fusie een feit en krijgen de minderheids-
aandeelhouders de vergoeding die door de board van de moeder is
vastgesteld.28

In eerste instantie bepaalden de meeste staten dat deze vorm van fusie alleen
mogelijk was als de moeder 100% van de aandelen in de dochter hield. Men
heeft echter onderkend dat deze vorm van fusie bij uitstek geschikt is om te
gebruiken na een geslaagd openbaar bod waarbij weliswaar niet 100% van de
aandelen is aangemeld, maar wel een zeer ruime meerderheid. Aangezien men
in de VS geen met de uitkoop vergelijkbare regeling kent, was er behoefte aan
een dergelijk mechanisme om de overgebleven minderheid op eenvoudige
wijze te kunnen uitstoten. In de meeste staten is er dus bepaald dat met een
percentage van 90% van de aandelen men al tot een dergelijke fusie kan
overgaan. Voorts is expliciet onderkend dat deze bepalingen zijn bedoeld om
een moeder de mogelijkheid te geven om van de minderheidsaandeelhouders af
te komen door het betalen van contanten in plaats van het uitgeven van
vervangende aandelen.29 In feite werken deze short-form mergers dus als
cash-out constructies, vergelijkbaar met onze uitkoopregeling.

Belangrijk voor short-form mergers is het feit dat het risico op succesvolle
claims van de minderheidsaandeelhouders klein is. In de uitspraak Glassman v.
Unocal Exploration Corp. uit 2001 bepaalde het Delaware Supreme Court dat
in een short-form merger op grond van § 253 DGCL de entire fairness
standaard niet van toepassing was bij de beoordeling of de controlerend
aandeelhouder handelde in strijd met zijn fiduciaire verplichtingen.30 Het
hoogste rechtscollege oordeelde dat in een short-form merger minderheidsaan-
deelhouders in principe alleen een beroep kunnen doen op het recht van
appraisal op grond van § 262 DGCL, tenzij sprake was van ‘fraud or

28. Zie Iacono (2003), p. 657.
29. Zie Eisenberg (2005), p. 1058, Iacono (2003), p. 657.
30. Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001). De redenering is kort

gezegd dat de wettelijke procedure uit § 253 DGCL fair dealing verzekert, aldus het
Delaware Supreme Court. Zie uitgebreid over deze uitspraak Steinberg (2002).
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illegality’. Van deze procedure is, zoals wij hiervoor zagen, voor de uitstoter
niet zo veel gevaar te verwachten. Wel blijft uiteraard staan dat de moeder-
vennootschap de aandeelhouders volledig en accuraat moet informeren. Indien
de moeder bewust materiële onjuiste informatie verschaft, is sprake van ‘fraud
or illegality’, en kunnen de minderheidsaandeelhouders op grond hiervan
ageren.31 Deze uitspraak is in de praktijk voor short-form mergers van groot
belang. Het betekent in wezen dat een meerderheid van meer dan 90% een
garantie is dat zonder al te veel problemen de minderheid in ruil voor contanten
kan worden uitgestoten.32

6.2.4 Long-form mergers

A. Algemeen

Zodra een bieder na afloop van een bod geen 90% van de aandelen in de
doelvennootschap heeft verworven, wordt het uitstoten van de overblijvende
minderheid lastiger. Dan staat de short-form merger niet meer ter beschikking
en zal de overnemer zich moeten bedienen van een gewone fusie (long-form
merger) op grond van § 251 DGCL.33 Hierbij wordt de dochtervennootschap
(in geval van een uitstoting na een openbaar bod is dit de doelvennootschap)
doorgaans gefuseerd met een andere dochtervennootschap van de controlerende
aandeelhouder, waarvan hij wel 100% van de aandelen houdt. De fusieovereen-
komst kan bepalen dat de minderheidsaandeelhouders in de doelvennootschap
in ruil voor hun aandelen een uitkering krijgen in contanten. Op deze wijze kan
de controlerende aandeelhouder de minderheid uitstoten. De fusie uit § 251
DGCL vereist de goedkeuring van de board van de doelvennootschap en van de
meerderheid van de aandeelhouders in de doelvennootschap.34 Doorgaans zal

31. Zie Steinberg (2002), p. 498-499. Zie ook Bauman, Weiss & Palmiter (2003), p. 838.
32. De uitspraak heeft voor uitstotingsmogelijkheden in het algemeen een belangrijke rol

gespeeld omdat het naast de klassieke long-form uitstotingsfusie een aantrekkelijke alterna-
tieve mogelijkheid opende om de minderheid uit te stoten. Hierop ga ik in § 6.2.5 in.

33. Een andere methode om met een bezit van minder dan 90% van de aandelen toch van de
minderheid af te raken is een reverse stock split op grond van § 242 DGCL. Hierbij worden
door middel van een statutenwijziging alle aandelen van de doelvennootschap geconverteerd
in een enkele, nieuw uitgegeven aandeel. Er wordt bepaald dat de aandeelhouders die niet
voldoende aandelen hebben om een volledig nieuw aandeel te verkrijgen in plaats hiervan
een uitkering in contanten krijgen. In de praktijk betekent dit dat alle minderheidsaandeel-
houders een uitkering in contanten krijgen. Zie Gilson & Black (1995), p. 1253, noot 23,
Eisenberg (2005), p. 1112 en Letsou & Haas (2005), p. 30-31. Ik beperk mij hier tot de meer
voorkomende juridische fusie. In 2001 heeft zich nog een methode aangediend, te weten de
combinatie van een tender offer gecombineerd met een daaropvolgende short-form merger.
Op deze methode ga ik in § 6.2.5 in.

34. Zie § 251(b) DGCL en § 251(c) DGCL.
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een controlerende aandeelhouder doorslaggevende invloed kunnen uitoefenen
op de board en zelf kunnen zorgen voor de vereiste meerderheid in de ava. De
minderheidsaandeelhouders kunnen dergelijke transacties op grond van de
wettelijke fusiebepalingen dus in principe niet tegenhouden.35 Zij hebben in
ruil voor hun aandelen slechts recht op de in de fusieovereenkomst overeen-
gekomen vergoeding. Deze uitstootmethode is vergaand en bieden de minder-
heidsaandeelhouder weinig bescherming. Zoals hiervoor in § 6.2.2 opgemerkt,
wordt de minderheidsaandeelhouders echter op verschillende manieren
bescherming geboden. Zij kunnen zich bij de rechter beroepen op hun recht
op appraisal of betogen dat de controlerende aandeelhouder zijn fiduciaire
verplichtingen schendt. Op de rechtspraak die hierover is ontstaan ga ik in het
navolgende in.

B. De rechtspraak voor 1983

De jurisprudentie over freeze-out transacties is ingewikkeld en niet altijd even
gemakkelijk te doorgronden.36 De jurisprudentie maakt ook een aantal golf-
bewegingen. Een en ander begint in de jaren ’50, toen het Delaware Supreme
Court in Sterling v. Mayflower Hotel Corp. bepaalde dat in freeze-out trans-
acties de toets of de controlerende aandeelhouder en de board van de gecontro-
leerde vennootschap hun fiduciaire verplichtingen jegens de
minderheidsaandeelhouders waren nagekomen entire fairness was.37 De con-
trolerende aandeelhouder en de board van de gecontroleerde vennootschap
moesten dus aantonen dat de voorgestelde transactie volledig billijk was voor
de minderheidsaandeelhouders.38 Dit mede vanwege het feit dat de controle-
rende aandeelhouder aan beide kanten van de transactie zat, en er dus een
potentieel gevaar van self-dealing aanwezig was.39 Deze duidelijke maar
strenge norm voor controlerende aandeelhouders werd in de jaren ’60 en begin
jaren ’70 genuanceerd. In twee zaken, Stauffer v. Standard Brands, Inc. en
David J. Breene & Co. v. Schenley Industries, waarbij de minderheidsaandeel-
houders tegen betaling in contanten werden uitgestoten, werd geoordeeld dat
voor die transacties entire fairness niet de juiste toets was. In die gevallen

35. Zie Letsou & Haas (2005), p. 31 en Bainbridge (2003a), p. 222.
36. Zie hierover uitgebreid Stevelman (2007), Subramanian (2005), Letsou & Haas (2004),

Levy (2004), Haas (2004), Iacono (2003) en Steinberg (2002). Zie ook Bainbridge (2003a),
p. 222-231, Gilson & Black (1995), p. 1237-1315, Eisenberg (2005), p.1081-1116 en
Bauman, Weiss & Palmiter (2003), p. 812-869.

37. Sterling v. Mayflower Hotel Corp., 93 A.2d 107 (Del. 1952).
38. Sterling v. Mayflower Hotel Corp., 93 A.2d 107 (Del. 1952), p. 110.
39. Sterling v. Mayflower Hotel Corp., 93 A.2d 107 (Del. 1952), p. 109-110.
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hadden minderheidsaandeelhouders nog slechts de mogelijkheid van apprai-
sal.40 Het verschil met Sterling was dat daar de minderheidsaandeelhouders in
ruil voor hun aandelen in de dochter aandelen in de moeder kregen. In deze
zaken ging het om een uitstoting in contanten. Bij een uitstoting in contanten
kwam men volgens de rechters alleen toe aan een entire fairness toets als er
sprake was van ‘fraud or illegality’. Met deze uitspraken werden de mogelijk-
heden voor minderheidsaandeelhouders dus behoorlijk ingeperkt en werd het
uitstoten van minderheden na geslaagde openbare biedingen vergemakkelijkt.
Omdat de appraisal procedure in de praktijk weinig werd gebruikt, konden
controlerende aandeelhouders via een fusie eigenlijk relatief gemakkelijk,
zonder veel tegenstand van minderheidsaandeelhouders (en dus waarschijnlijk
relatief goedkoop) hun belangen tot 100% uitbreiden.

Op deze ruimhartige houding van de rechters in Delaware kwam veel kritiek.
Minderheidsaandeelhouders die zich benadeeld voelden zochten andere ma-
nieren om voor hun rechten op te komen en wendden zich in toenemende mate
tot federale rechters, alwaar zij op grond van de federale effectenwetgeving
probeerden het gebruik van dit soort fusies in te dammen. Zo werd betoogd dat
een cash out fusie tegen een te lage prijs of met als enig doel het uitstoten van
de minderheidsaandeelhouders fraude was in de zin van § 10(b) Exchange Act
en de op basis daarvan uitgevaardigde Regel 10b-5. In 1977 wees het US
Supreme Court in de uitspraak Santa Fe Industries v. Green een dergelijke
vordering af en bepaalde dat de reikwijdte van de federale effectenwetgeving
zich niet zover uitstrekte.41 Het US Supreme Court gaf in deze uitspraak
tegelijkertijd de rechters in Delaware een duidelijke waarschuwing dat hun
houding ten overstaan van uitstotingstransacties wat al te ruimhartig was en
opperde zelfs dat op dit punt wellicht federale wetgeving moest worden
ingevoerd.42 De dreiging van federaal ingrijpen in het vennootschapsrecht,
dat op grond van de grondwet tot het domein van de afzonderlijke staten

40. Het Delaware Supreme Court bepaalde dit in 1962 voor short-form mergers op grond van
§ 253 DGCL. Zie Stauffer v. Standard Brands, Inc., 187 A.2d 78 (Del. 1962), p. 80-81.
In 1971 bepaalde het Delaware Chancery Court dit vervolgens dat ook voor long-formmergers
op grond van § 251 DGCL. Zie David J. Breene & Co. v. Schenley Industries, 281 A.2d 30
(Del.Ch. 1971), p. 33 voor long-form mergers o.g.v. § 251 DGCL. Zie Gilson & Black (1995),
p. 1254-1255, Letsou & Haas (2005), p. 32.

41. Green v. Santa Fe Industries, 430 U.S. 462 (1977). Zie Gilson & Black (1995), p. 1255 en
Letsou & Haas (2005), p. 33.

42. Green v. Santa Fe Industries, 430 U.S. 462 (1977), p. 479-480 (‘There may well be a need
for uniform federal fiduciary standards to govern mergers such as that challenged in this
complaint. But those standards should not be supplied by judicial extension of § 10(b) and
Rule 10b-5 to ‘cover the corporate universe.’ ). Zie Gilson & Black (1995), p. 1255-1256 en
Letsou & Haas (2005), p. 33.
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behoort, is in de VS een serieuze zaak. Zeker Delaware heeft deze dreigingen
altijd serieus genomen en tot nu toe met succes kunnen afweren.43 Ook op dit
terrein lijkt het dreigement zijn uitwerking niet te hebben gemist. Nog geen zes
maanden na de uitspraak van het US Supreme Court legde het Delaware
Supreme Court in Singer v. Magnavox Co. enige beperkingen op aan de
bestaande uitstotingspraktijk.44 Hiermee werd de ruimhartige lijn uit eerdere
uitspraken expliciet verworpen. Niet alleen werd uitdrukkelijk bepaald dat het
recht van appraisal voor klagende aandeelhouders niet de exclusieve remedie
was, ook de fiduciaire verplichtingen werden verzwaard. Ten eerste werd
bepaald dat een fusie met als enige doel het uitstoten van minderheidsaandeel-
houders niet was toegestaan. Dit kwam neer op de business purpose test; er
moest een legitiem ondernemingsdoel aan de transactie ten grondslag liggen.45

Bovendien bepaalde het Delaware Supreme Court toch weer dat een uitsto-
tingsfusie op grond van § 251 DGCL moest voldoen aan het entire fairness
principe, een en ander zoals in de jaren ’50 al verwoord in Sterling. Als de
transactie dus niet voldeed aan de business purpose test of de entire fairness
test, zouden de minderheidsaandeelhouders schadevergoeding kunnen
vorderen.46

Deze uitspraak in Singer liet een aantal vragen open. Zo was onduidelijk wat
een geaccepteerd aanvullend motief was om aan de business purpose test te
voldoen en wat entire fairness in dergelijke transacties nu precies inhield.47 Uit
een aantal uitspraken in de jaren na Singer bleek al snel dat de business purpose
test ruim werd ingevuld en dus niet echt een probleem vormde.48 Het was
eenvoudig om naast de wens om van minderheidsaandeelhouders af te komen

43. Zie over hoe Delaware met deze voortdurende dreiging omgaat Roe (2005). Met de
Sarbanes-Oxley Act van 2002 heeft de federale overheid voor het eerst sinds lange tijd in
feite rechtstreeks ingegrepen in de corporate goverance van vennootschappen. Zie Van
Ginneken (2004).

44. Singer v. Magnavox Co. 380 A.2d 969 (Del. 1977). Deze zaak was al aanhangig gemaakt en
de mondelinge behandeling had ook al plaatsgevonden toen de uitspraak in Santa Fe werd
gewezen. Het lijkt aannemelijk dat het Delaware Supreme Court zich wel iets van deze
uitspraak heeft aangetrokken. Zie o.a. Gilson & Black (1995), p. 1256, Bainbridge (2003a),
p. 224-225.

45. Singer v. Magnavox Co. 380 A.2d 969 (Del. 1977), p. 980. Zie over de business purpose test
hiervoor § 3.4.1. Zie voor vergelijkbare eisen in Nederland hierna § 6.3.3.

46. Singer v. Magnavox Co. 380 A.2d 969 (Del. 1977), p. 980. Deze beperkingen werden in een
uitspraak twee jaar later, in 1979, ook van toepassing verklaard op short-form mergers op
grond van § 253 DGCL waarbij de minderheidsaandeelhouders contanten kregen. Roland
International Corp. v. Najjar, 407 A.2d 1032 (Del. 1979).

47. Zie Gilson & Black (1995), p. 1265.
48. Zie Gilson & Black (1995), p. 1265, Letsou & Haas (2005), p. 34, Carney (2000), p. 423-424

(zeer kritisch over de business purpose test) en Bainbridge (2003a), p. 225.
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een business purpose op te voeren. Het echte probleem voor uitstotingstrans-
acties was de vraag wanneer een transactie volledig billijk was. Dit bleef
onduidelijk.49 Dit was niet onbelangrijk. Als de transactie de entire fairness test
kon doorstaan, was de remedie voor de minderheidsaandeelhouders slechts het
recht van appraisal. Als er daarentegen geen sprake was van entire fairness,
dan stond voor minderheidsaandeelhouders de veel aantrekkelijkere weg
open van class actions, met mogelijk hogere vergoedingen, inclusief de
advocatenkosten.50

C. Weinberger v. UOP, Inc.

Bij deze stand van zaken kwam in 1983 de uitspraak die de basis heeft gelegd
voor de huidige beoordeling van uitstotingstransacties, Weinberger v. UOP,
Inc.51 De uitspraak heeft grote gevolgen gehad voor de praktijk, maar heeft wel
een enigszins gespleten karakter. Om te beginnen bepaalde het Delaware
Supreme Court dat het recht van appraisal voor minderheidsaandeelhouders
in principe de enige remedie was. Hiermee keerde men weer terug naar de
doctrine van de hiervoor genoemde uitspraken Stauffer en Schenly uit de jaren
’60 en begin jaren ‘70. Hierbij werd wel de methode van waardering enigszins
verruimd, waardoor een hogere waardering mogelijk was. Desondanks leek dit
voor minderheidsaandeelhouders een stap terug. Vervolgens erkenden de
rechters echter uitdrukkelijk dat appraisal niet altijd voldoende zou zijn en
scherpten zij de fiduciaire verplichtingen voor de controlerende aandeelhouders
verder aan.52 De business purpose test uit de Singer-uitspraak werd expliciet
verworpen en er werd een verscherpte entire fairness standaard vastgesteld die
strenger was dan de klassieke entire fairness test zoals in de jaren ’50 gebruikt

49. Zie Gilson & Black (1995), p. 1265, Letsou & Haas (2005), p. 34.
50. Zie Gilson & Black (1995), p. 1265 en 1305. Dit werd bovendien nog versterkt toen het

Delaware Supreme Court in 1981 uitdrukkelijk bepaalde dat er voor de verschillende
procedures inderdaad een ander moment van waardering gold. Bij de appraisal procedure
wordt de vergoeding gebaseerd op de waarde van de aandelen op het moment van de
transactie. De rechters bepaalden nu dat bij procedures waar het ging om schending van een
fiduciaire verplichting, eisers vergoeding konden vragen van de waarde van de aandelen op
het moment van de uitspraak. Zie Lynch v. Vickers Energy Corp., 429 A.2d 497 (Del. 1981).
Zie hierover Gilson & Black (1995), p. 1268-1269 en Letsou & Haas (2005), p. 34. Dit
betekende dat de potentiële waardevermeerdering van de aandelen in de tussentijd (bijvoor-
beeld door besparingen vanwege het feit dat de vennootschap intussen van de beurs was
gehaald) werd meegewogen. Ook dit maakte deze procedure een stuk aantrekkelijker dan de
appraisal procedure.

51. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983). Zie Gilson & Black (1995), p. 1270,
Letsou & Haas (2005), p. 34, Bainbridge (2003a), p. 223 en 226 e.v. Op onderdelen is deze
uitspraak in de tussentijd wel nader ingevuld of zelfs verworpen (zie hierna bijvoorbeeld de
Rabkin-uitspraak) maar in grote lijnen ligt hier de basis.

52. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983), p. 714.
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in Sterling. In Sterling werd de billijkheid voornamelijk afgemeten aan de prijs.
In Weinberger bepaalde het Delaware Supreme Court dat entire fairness twee
basiselementen bevat. Het ziet niet alleen op de prijs (fair price), maar ook op
het proces (fair dealing). De fair price en fair dealing elementen zijn standaard
onderdelen geworden van de beoordeling van entire fairness. Men benadrukte
evenwel dat entire fairness bestond uit meer dan deze twee onderdelen. Entire
fairness moest worden vastgesteld op basis van het geheel van feiten en
omstandigheden.53

De zaak betrof de overname van UOP door Signal Companies. Signal
Companies was een conglomeraat dat aan de verkoop van een dochter een
grote hoeveelheid contanten had overgehouden. Signal liet haar oog vallen op
een mogelijke overname van UOP, een gediversificeerde onderneming, actief in
de olie en petrochemische industrie. Na onderhandelingen met de board van
UOP kwam men uit op een overeenkomst waarbij UOP aan Signal 1,5 miljoen
aandelen zou uitgeven en Signal vervolgens een openbaar bod zou doen voor
nog eens 4,3 miljoen van de aan de beurs verhandelde aandelen. Dit alles tegen
een prijs van $21 per aandeel. Hiermee zou Signal in totaal uitkomen op een
aandelenbelang van 50,5% in UOP. De board van UOP beval aandeelhouders
het bod aan (de beurskoers stond op $14) en het bod werd ruimschoots
overtekend. Signal beperkte zich tot de vooraf bepaalde hoeveelheden en kreeg
dus 50,5% van de aandelen in bezit. Signal benoemde vervolgens zes van de
dertien directors van UOP; van die zes waren er vijf directors of werknemers
van Signal. Na verloop van tijd werd een Signal director CEO van UOP. Na een
aantal jaren had Signal nog steeds geen goede bestemming gevonden voor de
overtollige contanten en besloot men het geld aan te wenden voor de volledige
inlijving van UOP. Er werd door twee officers van Signal, die tevens director
waren van UOP, een feasability studie opgesteld, waarbij vertrouwelijke
informatie van UOP werd gebruikt. De conclusie was dat een overname van
de resterende 49,5% voor elke prijs tot aan $24 per aandeel een goede
investering zou zijn. Uiteindelijk besloot het executive committee van Signal
om over te gaan tot een uitstotingsfusie waarbij UOP zou worden gefuseerd met
een 100% dochter van Signal en de resterende aandeelhouders in UOP een
vergoeding zouden krijgen van $21 per aandeel. De koers van UOP bedroeg op
dat moment $14,50. In zeer korte tijd, mede gebaseerd op een haastig
opgestelde fairness opinion van Lehman Brothers, accepteerde de board van
UOP dit voorstel en werd een fusieovereenkomst gesloten. De discussies over
het voorstel werden gevoerd tussen de CEO van UOP (door het Delaware

53. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983), p. 711. Zo wordt deze ook buiten
uitstotingsprocedures toegepast, zie § 3.4.
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Supreme Court beschreven als ‘Signal’s man at UOP’) en het management van
Signal. De door Signal aangewezen directors in de board van UOP stemden
niet mee bij de goedkeuring van het voorstel, maar participeerden wel in de
discussie. Voorwaarde voor de fusie was dat deze zou worden goedgekeurd
door een meerderheid van de minderheidsaandeelhouders (de aandelen die niet
in het bezit waren van Signal) en dat deze meerderheid, samen met de 50,5%
van Signal, ten minste tweederde van alle uitstaande UOP aandelen vertegen-
woordigde. De fusie werd uiteindelijk door de vereiste meerderheid goedge-
keurd.54 Van belang is op te merken dat de hiervoor genoemde feasability study
was verzwegen voor de outside directors van UOP en ook niet in het proxy
statement voor de aandeelhoudersvergadering werd genoemd. Een aantal minder-
heidsaandeelhouders stelden dat de board van UOP en Signal hun fiduciaire
verplichtingen jegens de minderheidsaandeelhouders hadden geschonden.

Het Delaware Supreme Court oordeelde dat deze gang van zaken op drie
onderdelen in strijd was met het fair-dealing element van de geformuleerde
entire fairness test. Ten eerste mocht de vertrouwelijke informatie van UOP niet
zomaar door de board van Signal worden gebruikt. Het tweede element was de
verzwijging van de studie voor de outside directors en aandeelhouders in UOP.
Ten derde waren de onderhandelingen tussen UOP en Signal niet ‘at arms
length’ gevoerd. De CEO van UOP en de door Signal aangewezen directors
van UOP hadden zich niet met de discussies en onderhandelingen mogen
bemoeien. Er had een commissie moeten worden samengesteld van onafhanke-
lijke UOP directors die de onderhandelingen namens UOP had moeten voeren.
Van groot belang was verder dat men overwoog dat als de transactie was
goedgekeurd door een goed geïnformeerde meerderheid van de minderheids-
aandeelhouders (‘a majority of the minority’), de last om te bewijzen dat de
transactie niet volledig billijk was op de eisers kwam te rusten.55

De Weinberger uitspraak heeft op een aantal punten meer duidelijkheid
verschaft en heeft veel invloed gehad op de praktijk. Men introduceerde een
wat ruimere appraisal remedie voor aandeelhouders in cash-out fusies. Voor
die – uitzonderlijke – gevallen waarin deze remedie inadequaat zou zijn, werd
de entire fairness test ontwikkeld en gespecificeerd. Desondanks bleef een
groot aantal vragen open.56 Een belangrijke vraag was of het recht op appraisal
na Weinberger inderdaad in principe de standaard remedie zou blijken te zijn
waartoe minderheidsaandeelhouders zouden worden beperkt. Dat bleek in de

54. Ter vergadering was 56% van de minderheidsaandeelhouders vertegenwoordigd; een ruime
meerderheid (ca 80%) hiervan stemde voor. Uiteindelijk was 76,2% van de uitstaande
aandelen (inclusief de door Signa gehouden 50,5%) voor de fusie, waarmee ook aan die
voorwaarde werd voldaan.

55. Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701 (Del. 1983), p. 703.
56. Zie Baumann, Weiss & Palmiter (2003), p. 831.
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praktijk al vrij snel niet het geval.57 Twee jaar na Weinberger bevestigde de
uitspraak Rabkin v. Philip A. Hunt Chemical Corp. dat de appraisal remedie
eerder de uitzondering dan de regel zou zijn.58 De uitspraak bevestigde dat voor
een oordeel dat de fiduciaire verplichtingen zijn geschonden (en er dus
schadeplichtigheid zou kunnen zijn), het niet voldoende was dat slechts werd
gesteld dat geen sprake was van een billijke prijs of een billijk proces. Er moest
worden aangevoerd dat er sprake was van ‘specific acts of … misconduct’, die
meer inhielden dan alleen de stelling dat er een inadequate prijs was geboden.59

Echter, uit de uitspraak vloeide ook voort dat dit geen al te grote hindernis
vormde. De rechters sprongen hier ruimhartig mee om. Uiteindelijk verruimde
Rabkin dus weer de mogelijkheden voor minderheidsaandeelhouders om trans-
acties aan te vallen en onder de knellende appraisal procedure uit te komen.

D. De Lynch uitspraken

In de praktijk kwam het er na Rabkin op neer dat controlerende aandeelhouders
die een uitstotingsfusie wilden uitvoeren en niet in de problemen wilden
komen, ten minste ervoor moesten zorgen dat het proces billijk was, zodat
het moeilijker werd voor minderheidsaandeelhouders om specifieke misdra-
gingen aan te voeren. Zo leidden Weinberger en Rabkin ertoe dat het instellen
van een commissie van onafhankelijke directors, die namens de doelvennoot-
schap onderhandelt, en de voorwaarde van goedkeuring door een meerderheid
van de minderheidaandeelhouders van de doelvennootschap standaardpraktijk
werden bij uitstotingstransacties.60 De vraag die na Weinberger en Rabkin
echter nog open stond was wat precies de procedurele consequentie was van het
gebruiken van een onafhankelijke commissie en de ‘meerderheid van de
minderheid’ voorwaarde. De vraag was of het gebruik van een dergelijke
commissie de toetsingsnorm terugbracht van entire fairness naar de business
judgment rule, die een grote mate van bescherming biedt. Dit aspect verdui-
delijkte het Delaware Supreme Court in een van zijn twee uitspraken die
voortvloeide uit de poging van het Franse Alcatel S.A. om de nog niet in haar
bezit zijnde aandelen in Lynch Communications Systems, Inc. over te nemen.
Alcatel hield 43.3% van de aandelen en had op grond hiervan vijf van de elf
board leden voorgedragen. Alcatel stelde voor de overige aandeelhouders uit te
stoten tegen contanten via een cash-out merger.61 De transactie werd door een

57. Zie Bainbridge (2003a), p. 194, Letsou & Haas (2005), p. 36
58. Rabkin v. Philip A. Hunt Chemical Corp., 498 A.2d 1099 (Del. 1985).
59. Rabkin v. Philip A. Hunt Chemical Corp., 498 A.2d 1099 (Del. 1985), p. 1107. Dit was een

bevestiging van Weinberger.
60. Zie Letsou & Haas (2005), p. 36-37.
61. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994). De tweede uitspraak

komt hierna aan de orde. Zie over deze beide uitspraken uitgebreid Haas (2004).
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minderheidsaandeelhouder aangevochten. Het gerecht stelde uitdrukkelijk dat
de toetsingsnorm entire fairness was. De reden voor deze verzwaarde toets, en
dus niet voor de business judgment rule, was het feit dat er in uitstotingstrans-
acties, ondanks de procedurele waarborgen, altijd een gevaar bestaat dat de
controlerende aandeelhouder de minderheidsaandeelhouders en de onafhanke-
lijke commissie via ‘subtle inherent coercion’ kan beïnvloeden. Bovendien zou
van een controlerende aandeelhouder een impliciete dreiging van vergelding
uitgaan, waardoor de minderheidsaandeelhouders en de leden van de onaf-
hankelijke commissie eerder geneigd zouden kunnen zijn om met de transactie
in te stemmen.62 Het Delaware Supreme Court bepaalde dat het enig gevolg
van een onafhankelijke commissie (of het voldoen aan de ‘meerderheid van de
minderheid’ voorwaarde) was dat de last om entire fairness te bewijzen
verschoof van de gedaagde naar de eiser. Dit gebeurde echter niet zomaar.
Het enkele feit dat een onafhankelijke commissie was ingesteld was niet
voldoende. De commissie moest daadwerkelijk onderhandelingsmacht hebben;
de commissie moest beschikken over ‘real bargaining power, that it can
exercise with the majority shareholder on an arms length basis’. Met andere
woorden, de commissie moest zo nodig nee tegen de fusie kunnen zeggen.63

Hieruit vloeit voort dat als de controlerende aandeelhouder ervoor zorgt dat
sprake is van een billijk proces en dus aan het fair dealing gedeelte van de
entire fairness test wordt voldaan, een duidelijk maar ook enigszins beperkt
effect optreedt: de bewijslast dat de transactie niet voldoet aan de entire fairness
test verschuift naar de eisende minderheidsaandeelhouders. Dat is op zichzelf
wel wat waard, want dit komt in feite erop neer dat de eiser dan moet bewijzen
dat geen sprake was van een fair price, hetgeen niet eenvoudig zal zijn. Er is
dus wel een stimulans om onafhankelijke commissies in te stellen, die ook
daadwerkelijk de voorwaarden van de fusie met de controlerende aandeelhouder
uitonderhandelt, en om de fusie te laten goedkeuren door een meerderheid van de
minderheidsaandeelhouders, maar dat is nog geen garantie voor succes. Men
loopt nog steeds het risico dat eisers kunnen aantonen dat geen sprake is van
entire fairness. Men had als beloning voor het inbouwen van deze procedurele
waarborgen ook kunnen bepalen dat dan de business judgment rule van toepas-
sing was, maar daar wilde het Delaware Supreme Court duidelijk niet aan.

De tweede uitspraak van het Delaware Supreme Court die voortvloeide uit de
overname van Lynch volgde in 1995, een jaar na de eerste.64 Na de eerdere
verwijzing werd de zaak wederom aan de hoogste rechters voorgelegd. Deze

62. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994), p. 1116. Zie o.m.
Gilson & Black (1995), p. 1303 en Letsou & Haas (2005), p. 38.

63. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 638 A.2d 1110 (Del. 1994), p. 1117-1119.
64. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 669 A.2d 79 (Del. 1995).
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uitspraak bracht eindelijk weer eens goed nieuws voor controlerende aandeel-
houders. In deze uitspraak benadrukte men hetgeen in Weinberger al was
bepaald, te weten dat de entire fairness test een integrale toets was, die niet
alleen de prijs en het proces omvatte. Een en ander moest worden beoordeeld
op basis van het geheel van feiten en omstandigheden. Er werd geconstateerd
dat Alcatel wel degelijk druk had uitgeoefend op de onafhankelijke commissie.
Desondanks werd in het voordeel van Alcatel beslist. Het enkele feit dat één
aspect, het onder druk zetten van de speciale commissie, niet in lijn was met de
maatstaven van een billijk proces, betekende nog niet meteen dat de transactie
in zijn geheel niet volledig billijk was.65 In deze zaak was er overtuigend
bewijs dat de prijs die aan aandeelhouders werd betaald billijk was, ondanks de
uitgeoefende druk.66

Na de twee Lynch uitspraken zijn nog twee ontwikkelingen op het gebied van
cash out freeze out mergers het signaleren waard.67 Al snel na deze uitspraken
realiseerde men zich dat uit met name de eerste Lynch uitspraak volgde dat het
stellen van een voorwaarde van goedkeuring door de meerderheid van de
minderheid van aandeelhouders in feite weinig toevoegde. De omkering van de
bewijslast, het maximaal haalbare voor controlerend aandeelhouders, werd al
bewerkstelligd door het instellen van een onafhankelijke commissie.

De tweede ontwikkeling is dat het Delaware Chancery Court de Lynch
uitspraken, met de nadrukkelijke entire fairness maatstaf, zo heeft geïnterpre-
teerd dat het feitelijk onmogelijk is voor controlerende aandeelhouders een
uitstotingstransactie zo te structureren dat een vordering van minderheidsaan-
deelhouders meteen in het begin van een procedure in summary judgment wordt
afgewezen.68 Een eis die goed is geformuleerd zal een motion to dismiss al snel
overleven en daarmee kunnen leiden tot een volwaardige procedure waarin het
gaat om de vraag of de transactie wel volledig billijk was. Dit leidt er toe dat
gedaagden eerder geneigd zullen zijn om dergelijke zaken te schikken teneinde
een langdurige en kostbare rechtszaak te voorkomen. Dit gegeven werkt
rechtszaken op dit terrein in de hand, en kan leiden tot frivolous suits, die
alleen maar worden ingesteld in de hoop een schikking af te dwingen door
uitbuiting van de nuissance value.69

65. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 669 A.2d 79 (Del. 1995), p. 83-84.
66. Kahn v. Lynch Communications Sys., Inc., 669 A.2d 79 (Del. 1995), p. 86-89. Bainbridge

(2003a), p. 228-229.
67. Zie Letsou & Haas (2005), p. 39-40.
68. Zie In re Cox Communications, Inc. Shareholders Litigation, 879 A.2d 604 (Del. Ch. 2005),

p. 605.
69. Zie Weiss & White (2004). Letsou & Haas zijn het oneens met deze in hun ogen te starre

interpretatie van de Lynch uitspraken. Zie Letsou & Haas (2005), p. 70-81.
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6.2.5 De tender offer/short-form merger combinatie

Uit het in de vorige paragraaf gegeven overzicht van de jurisprudentie blijkt dat de
traditionele manier van uitstoten, met name via een long-form merger, risico’s en
kosten met zich brengt.70 Het is lastig om de rechtspraak precies te duiden, maar
het lijkt uitgekristalliseerd dat om aan de voorwaarden van entire fairness te
kunnen voldoen er ten minste een commissie van onafhankelijke directors moet
worden ingesteld, die namens de doelvennootschap met de controlerende aan-
deelhouder onderhandelt over de voorgenomen fusie. De commissie moet echt
onafhankelijk zijn en daadwerkelijk onderhandelingsmacht hebben, anders kijken
rechters er doorheen en voldoet een en ander niet meer aan de eis van fair dealing.
Dit kan niet anders dan ertoe leiden dat controlerende aandeelhouders meer voor
de minderheidsaandelen betalen dan zij eigenlijk zouden willen (en waarschijnlijk
zonder een dergelijke commissie ook daadwerkelijk zouden hebben betaald).
Daarbovenop komt nog het feit dat na de Lynch uitspraken, zoals deze in de
praktijk zijn geïnterpreteerd, het vrijwel zeker is dat een uitstotingstransactie in
rechte zal worden aangevochten, al is het maar om een schikking af te dwingen.71

Door deze hoge kosten en risico’s, is het niet vreemd dat er is gezocht naar
alternatieven. Doel van een alternatieve route zou zijn dat de uitstotingstransactie
niet onder het juk van Weinberger zou vallen en dus niet aan de stringente entire
fairness standaarden zou behoeven te voldoen.

Het gevonden alternatief werd mogelijk gemaakt door een tweetal uitspra-
ken van het Delaware Supreme Court. Geen van beide uitspraken maakte op
zichzelf het alternatief mogelijk, maar samen boden zij overnemers een nieuw
perspectief. De alternatieve methode, die al gauw na de tweede uitspraak in
2001 in de praktijk werd toegepast, is inmiddels – uiteraard – verschillende
keren aan de rechter voorgelegd. De precieze reikwijdte van het alternatief is in
een drietal uitspraken verder uitgewerkt.

A. Het ontstaan van het alternatief

In 1996 oordeelde het Delaware Supreme Court in de uitspraak Solomon v.
Pathe Communications Corporation dat overblijvende minderheidsaandeel-
houders bij openbare biedingen, waarbij geen sprake was van enige dwang
(totally voluntary), niet alsnog recht hadden op een vergoeding voor hun
aandelen.72 In deze zaak (met een Nederlands tintje), ging het om een tender
offer dat was uitgebracht door Credit Lynonnais Banque Nederland NV (hierna:
CLBN). CLBN bezat 89,5% van de aandelen in de beursgenoteerde vennoot-
schap Pathe Communications Corporation (hierna: Pathe). Pathe verkeerde in

70. Zie Letsou & Haas (2005), p. 40-41.
71. Zie Letsou & Haas (2005), p. 41.
72. Solomon v. Pathe Communications Corporation, 672 A.2d 35 (Del. 1996).
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grote problemen. CLBN had deze aandelen gekregen omdat Pathe bepaalde
leningen niet kon terugbetalen. CLBN besloot om door middel van een tender
offer op de resterende 10,5% van de aandelen te proberen 100% van de
aandelen Pathe in handen te krijgen. Ondanks het feit dat Pathe weinig meer
waard was, bood CLBN $1,50 per aandeel. Een minderheidsaandeelhouder
verzette zich tegen het bod en betoogde dat de directors van Pathe hun
fiduciaire verplichtingen hadden geschonden doordat ze zich niet tegen het
bod hadden verzet terwijl de geboden prijs duidelijk inadequaat was.73 Het
Delaware Supreme Court wees de claim af. Er was geen enkel bewijs dat de
aandelen meer waard waren dan $1,50. Van groter belang was dat het overwoog:

‘In the case of totally voluntary tender offers, as here, courts do not impose any right of the
shareholders to receive a particular price. Delaware law recognizes that as to allegedly
voluntary tender offers (in contrast to cash-out mergers), the determinative factor as to
voluntariness is whether coercion is present, or whether there is “materially false or
misleading disclosures made to shareholders in connection with the offer.” A transaction
may be considered involuntary, despite being voluntary in appearance and form, if one of
these factors is present. There is no well-plead allegation of any coercion or false or
misleading disclosures in the present case, however. Moreover, in the absence of coercion or
disclosure violations, the adequacy of the price in a voluntary tender offer cannot be an
issue.’74

Deze uitspraak, waar het dus niet ging om een uitstotingsfusie, trok in eerste
instantie weinig aandacht.75 Pas in 2001, na de uitspraak, Glassman v. Unocal
Exploration Corp. kwam het alternatief in zicht.76 In deze zaak ging het om een
short form merger tussen Unocal Corporation en haar dochtervennootschap
Unocal Exploration Corporation. Unocal was eigenaar van 96% van de
aandelen in Unocal Exploration en probeerde de minderheidsaandeelhouders
uit te stoten. Volledig in lijn met de bestaande praktijk en jurisprudentie,
onderhandelde een onafhankelijke commissie van directors namens de dochter
teneinde aan de entire fairness standaard te voldoen. De minderheidsaandeel-
houders waren desondanks niet tevreden. Het Delaware Supreme Court maakte
korte metten met hun klacht. Het oordeelde dat de entire fairness standaard in
een short-form merger op grond van § 253 DGCL niet van toepassing was. In
een short-form merger konden minderheidsaandeelhouders alleen een beroep
doen op het recht van appraisal. Dit was opmerkelijk, want hiermee keerde
men weer helemaal terug naar de lijn zoals deze 40 jaar daarvoor was ingezet.
Het Delaware Supreme Court erkende dat het algemeen aanvaarde uitgangspunt
is dat moeder/dochter transacties in principe moeten voldoen aan entire fairness

73. Solomon v. Pathe Communications Corporation, 672 A.2d 35 (Del. 1996), p. 39.
74. Solomon v. Pathe Communications Corporation, 672 A.2d 35 (Del. 1996), p. 39-40.
75. Zie Letsou & Haas (2005), p. 43-45.
76. Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001).
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en dat een belangrijk element daarvan fair dealing is. Om daar aan te voldoen
worden uitgebreide procedurele waarborgen ingebouwd, zoals onafhankelijke
commissies en dergelijke. Het punt is echter dat § 253 DGCL controlerende
aandeelhouders met meer dan 90% van de aandelen nu juist een vereenvou-
digde procedure biedt om de minderheid gemakkelijk te kunnen uitstoten,
zonder alle formele waarborgen die bij een gewone fusie gelden. In feite is dan
alleen een besluit van de board van de moeder nodig. De short-form merger
conform de wet uitgevoerd, voldoet dus op grond van die wet per definitie aan
de eisen van fair dealing. Het aan dit proces stellen van eisen van fair dealing is
in feite in strijd met het doel en strekking van de short-form merger omdat dan
alle voordelen hiervan weer verdwenen zijn, aldus het Delaware Supreme
Court. Men komt dus tot de conclusie dat entire fairness niet van toepassing is
op short-form mergers en dat voor ontevreden aandeelhouders in deze gevallen
nog slechts het recht van appraisal openstaat.77 Zo keert het Delaware Supreme
Court dus inderdaad helemaal terug naar zijn oordeel uit 1962 in Stauffer,
hetgeen men ook uitdrukkelijk onderkent.78

Deze uitkomst was totaal onverwacht. De gehanteerde redenering is eigenlijk
vrij logisch, maar de uitspraak is niet geheel te rijmen met een aantal eerdere
uitspraken. De meeste commentatoren (en ook rechters) waren ervan uitgegaan
dat de Weinberger/Rabkin lijn van jurisprudentie inzake entire fairness van
toepassing was op zowel long-form als short-form mergers. Het Delaware
Supreme Court bepaalde nu expliciet dat dit niet het geval was, terwijl het in
eerdere uitspraken, o.a. Lynch, zelf ook entire fairness had toegepast op short-
form mergers. De Glassman uitspraak biedt hiervoor ook geen goede
verklaring.79

B. Het alternatief: een tender offer gevolgd door een short-form merger

Al snel na Glassman werd duidelijk dat deze uitspraak, in samenhang met de
Solomon-uitspraak, mogelijkheden bood om de entire fairness test geheel te
vermijden. In Solomon, waar het alleen ging om een tender offer (zonder
tweede freeze-out stap), werd bepaald dat bij een voluntary non-coercive tender
offer de prijs wordt geacht billijk te zijn. In Glassman, waar het juist alleen ging
om de tweede uitstotingsstap, een short-form merger, werd bepaald dat hierop
de entire fairness toets niet van toepassing was en dat aandeelhouders slechts

77. Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001), p. 247-248.
78. Glassman v. Unocal Exploration Corp., 777 A.2d 242 (Del. 2001), p. 248 (“Thus, we again

return to Stauffer, and hold that, absent fraud or illegality, appraisal is the exclusive remedy
available to a minority stockholder who objects to a short-form merger.”).

79. Zie voor bespreking en kritiek Letsou & Haas (2005), p. 47-48.
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recht hebben op appraisal. Samen maakten zij het dus mogelijk om minder-
heidsaandeelhouders uit te stoten, zonder last te hebben van de entire fairness
toets en alle nadelen van dien. Dit door eerst, in lijn met Solomon, een (extra)
tender offer uit te brengen voor de resterende minderheid. Als voldoende
aandeelhouders hun stukken aanmelden waardoor de controlerend aandeel-
houder boven de 90% komt, kan vervolgens in lijn met Glassman een short-
form merger worden uitgevoerd, waarbij aandeelhouders slechts beroep kunnen
doen op appraisal, en niet meer op entire fairness. Zij kunnen de fusie dan in
ieder geval niet meer bij de rechter tegenhouden. De nieuwe uitstotingsmethode
werd al snel toegepast en, niet geheel verbazingwekkend, aan de rechter
voorgelegd. In drie uitspraken van het Delaware Chancery Court, die relatief
kort na elkaar volgden, is de reikwijdte van de nieuwe methode vastgesteld.

De eerste uitspraak, In re Siliconix Inc. Shareholders Litigation, kwam nog
voordat het Delaware Supreme Court het oordeel van het Chancery Court in
Glassman had bevestigd.80 Reeds op basis van de uitspraak van het Chancery
Court had Vishay Intertechnology, Inc., die 80,4% van de aandelen in Siliconix
bezat, de beoogde uitstoting van de minderheidsaandeelhouders conform de
nieuwe methode ingericht. Men begon met een tender offer, waarbij werd
medegedeeld dat het de intentie was om vervolgens via een short-form merger
alsnog de overblijvende minderheidsaandeelhouders uit te stoten. Er werd bij
Siliconix wel een onafhankelijke commissie ingesteld, maar daarbij werd
expliciet gesteld dat deze niet zou oordelen over de billijkheid van het bod.
Wel werd als voorwaarde voor gestanddoening van het bod gesteld dat een
meerderheid van de minderheid zijn aandelen moest aanbieden. Een minder-
heidsaandeelhouder betoogde dat dit niet voldeed aan de entire fairness test en
vroeg de rechter het bod van Vishay te verbieden. Dit werd op grond van
Solomon afgewezen. Een voluntary tender offer hoeft niet aan de entire fairness
test te voldoen. De aandeelhouders kunnen immers altijd beslissen om hun
aandelen niet aan te bieden. In een voetnoot bij de uitspraak werd gesteld dat
ook de voorgenomen tweede uitstotingsstap dat niet anders maakte.81

De vraag die dan rijst, en die rechters en commentatoren sindsdien bezig houdt,
is waarom er bij deze manier van uitstoting een andere standaard van toepassing
is dan bij een gewone long-form merger. Wat is voor minderheidsaandeel-
houders het verschil tussen een long-form uitstotingsfusie (die vaak ook is

80. In re Siliconix Inc. Shareholders Litigation, No. Civ. A. 187000, 2001 WL 716787 (Del Ch.
June 19, 2001). Zie Letsou & Haas (2005), p. 49.

81. Dit omdat ten eerste omdat de tender offer en de short-form merger twee aparte transacties
zijn en ten tweede omdat het niet zeker was dat Vishay de short-form merger daadwerkelijk
zou effectueren. Zie In re Siliconix, Inc. Shareholders Litigation, No. Civ. A. 187000, 2001
WL 716787 (Del Ch. June 19, 2001), p. 8, voetnoot 35. Zie Letsou & Haas (2005), p. 49-50,
die deze redenering bekritiseren.
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voorafgegaan door een tender offer) en een tender offer gevolgd door een short-
form merger? Waarom zouden deze verschillend moeten worden behandeld?82

De rechter oordeelde in Siliconix dat dit verschil in benadering volledig
consistent was met het recht van Delaware.83 Ten eerste omdat aandeelhouders
bij een voluntary tender offer zelf kunnen beslissen of zij wel of niet op het bod
in willen gaan. Zij kunnen er ook voor kiezen de aandelen te houden. Ten
tweede speelt de doelvennootschap bij een tender offer een geheel andere rol
dan bij een fusie. Er is geen besluit nodig van de doelvennootschap. Bij een bod
neemt de board van de doelvennootschap geen besluit over het bod en wordt
ook geen goedkeuring van de aandeelhouders gevraagd. Ook bij de vervolg-
stap, de short-form merger, speelt de doelvennootschap geen formele rol; er is
geen besluit van de board of de aandeelhouders van de verdwijnende doel-
vennootschap nodig. Dit is volgens het Delaware Chancery Court de con-
sequentie van de geldende wetgeving op dit terrein en kennelijk een bewuste
keuze van de wetgever. Hier moet de rechter dus niet in treden.

De tweede zaak waarin deze problematiek expliciet aan de orde kwam was In re
Aquila, Inc. Shareholders Litigation.84 Hier was min of meer hetzelfde feiten-
patroon: een controlerende aandeelhouder die een bod uitbrengt op de aandelen
die hij nog niet in bezit heeft (ongeveer 20%), onder de voorwaarde dat een
meerderheid van de minderheid zijn stukken aanmeldt. Deze keer ging het bod
gepaard met de toezegging dat bij het welslagen van het bod, er een short-form
merger zou volgen waarbij de overgebleven aandeelhouders dezelfde prijs
zouden krijgen als het bod. Bovendien was een verschil dat hier, uitgaande van
het nieuwe regime, geen onafhankelijke commissie meer werd ingesteld. De
klagende minderheidsaandeelhouders kregen ook hier nul op het rekest. Het
Delaware Chancery Court oordeelde simpelweg, in lijn met Siliconix en de
daarin gegeven ratio, dat dergelijke transacties naar het recht van Delaware niet

82. Er is (ook) op dit punt een levendige discussie in de literatuur. Sommige commentatoren
stellen dat de beide methoden gelijk moeten worden behandeld. Zie voor een overzicht
Letsou & Haas (2005) p. 57. Anderen stellen weer dat er goede redenen zijn om entire
fairness niet van toepassing te laten zijn op tender offers/short form mergers. Zie Letsou &
Haas (2005), p. 58. Letsou & Haas stellen zelf dat beide kanten uitgaan van een verkeerde
analyse van Solomon en Glassman dat entire fairness niet van toepassing is. Zij stellen dat er
op grond van deze uitspraken ruimte is om entire fairness wel van toepassing te laten zijn en
stellen ook dat dat zou moeten. Zie Letsou & Haas (2005), p. 58-70 en 70-94 (voor het
voorstel). Ook Levy stelt dat entire fairness in alle gevallen zou moeten gelden (ook bij
tender offers en negotiated mergers). Zie Levy (2004), p. 347-348. Zie ook de voorstellen
van Subramanian (2005), p. 69-70, Haas (2004), p. 2303-2304 en Stevelaman (2007),
p. 911-912, die alle zouden leiden tot een harmonisering van de standaarden.

83. In re Siliconix, Inc. Shareholders Litigation, No. Civ. A. 187000, 2001 WL 716787 (Del Ch.
June 19, 2001), p. 6, voetnoten 19, 21 en 22. Zie Letsou & Haas (2005), p. 49.

84. In re Aquila, Inc. Shareholders Litigation, 805 A.2d 184 (Del. Ch. 2002).
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onder de entire fairness test behoefden te worden beoordeeld. De enige
verplichting van de controlerend aandeelhouder is dat de tender offer ‘volun-
tary’ is. Als die dus niet-dwingend (non-coercive) en volledig transparant was,
hadden de minderheidsaandeelhouders niets te klagen.85

Met deze lijn sloeg de balans wel erg door in het voordeel voor controlerende
aandeelhouders en het lijkt wel of het Delaware Chancery Court hier een beetje
van schrok, want in de derde uitspraak over deze materie, In re Pure Resources,
Inc. Shareholders Litigation, bracht het weer wat nuances aan.86 De rechters
erkenden uitdrukkelijk dat er een zekere spanning bestond tussen de twee routes
voor het uitstoten van minderheidsaandeelhouders. Er werd echter geen funda-
mentele verandering aangebracht in de ingezette lijn. De zaak kwam voort uit de
poging van Unocal Corporation, dat 65% van de aandelen in Pure Resources, Inc.
bezat, om de overige 35% van de aandelen in handen te krijgen. Geheel in lijn met
de Siliconix jurisprudentie werd er geen onafhankelijke commissie ingesteld om
een fusieovereenkomst uit te onderhandelen, maar wendde Unocal zich recht-
streeks tot de minderheidsaandeelhouders met een ruilbod. Unocal vermeldde
uitdrukkelijk dat, mits hiervoor voldoende aandelen werden aangemeld, zij van
plan was de overblijvende minderheid vervolgens door middel van een short-
form merger uit te stoten, waarbij de overblijvende minderheid dezelfde vergoe-
ding in Unocal aandelen zou krijgen als die werd geboden onder het bod. In die
gevallen zou niet de entire fairness test worden toegepast.

De board van Pure Resources stelde een speciale commissie van onafhanke-
lijke directors in om het bod te bezien en het standpunt te bepalen zoals vereist
door Regel 14d-9.87 De speciale commissie ontving twee opinies van financiële
adviseurs die stelden dat het bod inadequaat was. De speciale commissie kreeg
echter geen verdergaande bevoegdheden om te trachten het bod te verhogen, zij
mochten alleen een standpunt bepalen. Uiteindelijk besloot de commissie om het
bod niet aan te bevelen. De adviezen van de investment bankers werden niet
openbaar gemaakt. Ondanks de negatieve aanbeveling stelde een aantal minder-
heidsaandeelhouders de handelwijze van de board aan de kaak en probeerden zij
bij de rechter de uitvoering van het bod te voorkomen. Het Delaware Chancery
Court bevestigde de jurisprudentie dat dergelijke transacties niet op grond van de
entire fairness test behoeven te worden beoordeeld, maar worstelde duidelijk met
de vraag wat de ratio was achter de verschillende behandeling tussen beide
routes voor het uitstoten van aandeelhouders. Dit kwam waarschijnlijk mede
door het feit dat de transactie in dit geval de entire fairness test waarschijnlijk
niet zou hebben doorstaan. Dit werd door het Delaware Chancery Court min
of meer onderkend. Het onderkende eveneens expliciet dat de combinatie

85. In re Aquila, Inc. Shareholders Litigation, 805 A.2d 184 (Del. Ch. 2002), p. 190-191.
86. In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002).
87. Zie hiervoor § 5.2.3 onder B.
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tender offer/short-form merger net zo coercive kon zijn als de traditionele
uitstotingsfusies,88 dat beide soorten transacties dezelfde gevaren voor minder-
heidsaandeelhouders opleverden, dat beide transacties economisch gezien vrijwel
gelijk waren en dat er vanuit economisch standpunt geen overtuigende argumen-
ten waren om ze verschillend te behandelen.89 Desondanks werd het verschil in
behandeling bevestigd en weigerde het Delaware Chancery Court de standaarden
gelijk te trekken. In plaats hiervan ging men over tot het stellen van extra eisen
aan de tender offer/short-form merger combinatie. Men stelde dat om uit entire
fairness te blijven, er aan drie voorwaarden moet worden voldaan. Ten eerste
moet de tender offer worden gedaan onder de voorwaarde dat een meerderheid
van de minderheid hun stukken aanmeldt. Ten tweede moet de controlerende
aandeelhouder toezeggen dat het spoedig na gestanddoening van het bod over zal
gaan tot een short-form merger, waarbij aan de resterende aandeelhouders
dezelfde prijs zal worden geboden als in het bod. Als derde en laatste voorwaarde
stelde men dat de controlerende aandeelhouder met betrekking tot het bod niet
mocht dreigen met vergeldingsmaatregelen (retributive threats). Op grond van
deze aanvullende voorwaarden stak het Delaware Chancery Court uiteindelijk een
stokje voor de effectuering van de transactie.90 Er werd onder meer geoordeeld
dat er niet voldoende transparantie was betracht. Men verklaarde dat, als
onderdeel van het recht van aandeelhouders op openbaarmaking van alle
relevante feiten, aandeelhouders recht hadden op een samenvatting van de
adviezen van de investment bankers.91 Het niet openbaar maken van de opinies
deed de transacties dus uiteindelijk de das om.

6.3 Nederland

6.3.1 Inleiding

In Nederland wordt op een andere wijze met het fenomeen van overblijvende
minderheidsaandeelhouders omgegaan dan in de VS. Het uitstoten tegen

88. Sterker nog, bij deze route kon het kon nog erger zijn. Bij een freeze-out fusie kan de
aandeelhouder tegen stemmen, maar uiteindelijk toch gewoon, net als alle aandeelhouders,
de geboden prijs krijgen. Een aandeelhouder die zijn aandelen in een tender offer/short-form
merger combinatie in eerste instantie niet aanbiedt, loopt het risico dat hij overblijft met
weinig liquide aandelen waarvoor hij in de op de tender offer volgende short-form merger
zelfs een lagere vergoeding krijgt (waarschijnlijk dezelfde prijs als het bod, maar dan op een
later tijdstip en gezien de tijdswaarde van geld dus uiteindelijk een lagere vergoeding). Zie
In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002), p. 441-442.

89. In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002), p. 435 en 443.
90. In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002), p. 446-452.
91. In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation, 808 A.2d 421 (Del. Ch. 2002), p. 449.

HET UITSTOTEN VAN OVERGEBLEVEN MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS

241



betaling in contanten is in Nederland beduidend moeilijker dan in de VS. In
Nederland bestaat de uitkoopregeling, waarbij een aandeelhouder die 95% van
de aandelen houdt in een speciale procedure bij de Ondernemingskamer de
minderheidsaandeelhouders kan uitkopen. Minderheidsaandeelhouders kunnen
dit niet tegenhouden. Hoogstens kunnen zij proberen in de procedure invloed
uit te oefenen op de hoogte van de te betalen uitkoopprijs. Verder kent
Nederland sinds de implementatie van de Richtlijn in 2007 ook een zogenoemd
uitstotingsrecht (squeeze-out). Deze procedure, die alleen kan worden gevolgd
na een openbaar bod, is in grote mate vergelijkbaar met de uitkoopprocedure.
Ook deze procedure staat alleen ter beschikking van een aandeelhouder die
95% of meer van de aandelen houdt. Daartegenover staat het zogenoemde
verkooprecht van minderheidsaandeelhouders (sell-out). Dit recht, eveneens
afkomstig uit de Richtlijn, betreft in wezen het spiegelbeeld van het uitsto-
tingsrecht. Indien er een aandeelhouder is die meer dan 95% van de aandelen
houdt, kunnen de minderheidsaandeelhouders vorderen dat deze hun aandelen
overneemt. Op de uitkoopprocedure en de uitstotings- en verkoopregeling ga ik
in § 6.3.2 in. Hieruit blijkt dat indien een bieder met zijn bod meer dan 95% van
de aandelen heeft verworven het Nederlandse recht voldoende mogelijkheden
biedt om de overige aandelen in bezit te krijgen. Het wordt in Nederland
problematischer als de grens van 95% niet wordt gehaald. Dan moet er naar
andere methoden worden gekeken. Net als in de VS, biedt met name de
juridische fusie hierbij een aantal mogelijkheden om van de overblijvende
minderheidsaandeelhouders af te komen. De Nederlandse fusieregeling biedt
echter minder ruimte dan de Amerikaanse. Zeker wanneer men de minder-
heidsaandeelhouder wil uitstoten tegen betaling in contanten. Op de mogelijk-
heden van de juridische fusie ga ik in § 6.3.3 in.

6.3.2 Uitkoop, uitstoting en verkoop van minderheidsbelangen

A. Uitkoop

Ter oplossing van de in de inleiding genoemde problemen van de overblijvende
minderheidsaandeelhouders kent het Nederlandse vennootschapsrecht sinds
1988 de uitkoopregeling, neergelegd in art. 2:92a BW.92 Art. 2:92a lid 1 BW
geeft degene die als aandeelhouder 95% van het geplaatste kapitaal verschaft
het recht de overgebleven aandeelhouders uit te kopen. De Ondernemingskamer

92. Ingevoerd bij Wet van 3 maart 1988, Stb. 1988, 85, in werking getreden op 1 mei 1988. Zie
over de uitkoopregeling o.a. Leijten (1999a) en (1999b), Leijten (2003), Norbruis (2003),
Norbruis (2004), Norbruis (2005), Grapperhaus (2005), Olden (2009b) en uiteraard de
jaarlijkse overzichten van Slagter, ik noem hier Slagter (2004a), Slagter (2005) en Slagter
(2008). Zie ook Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 861-882.
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stelt de prijs van de over te dragen aandelen vast.93 De vordering richt zich
tot de gezamenlijke andere aandeelhouders. Er kan dus niet selectief
worden uitgekocht. De vordering moet aanhangig worden gemaakt bij de
Ondernemingskamer. Van een uitspraak van de Ondernemingskamer staat uit-
sluitend beroep in cassatie open.94 De uitkoopprocedure is een relatief simpele
procedure en laat weinig ruimte voor verweer. Zodra een grootaandeelhouder
de drempel van 95% overschrijdt, heeft hij het recht om van de resterende
minderheid af te komen. De eiser hoeft slechts te stellen en te bewijzen dat hij
voor eigen rekening 95% of meer van het geplaatste kapitaal verschaft. Bij verstek
van een of meer gedaagden toetst de rechter ambtshalve of dit het geval is.95 Als
dat inderdaad het geval is, wordt de vordering in principe toegewezen. Er zijn
slechts drie situaties waarin de vordering wordt afgewezen.96 Als deze zich
voordoen wordt de vordering tegen alle gedaagden afgewezen.

De eerste grond voor afwijzing is de situatie dat een gedaagde, ondanks de
vergoeding, ernstig stoffelijke schade zou lijden door de gedwongen over-
dracht. Dit zal zich niet snel voordoen. De tweede grond voor afwijzing betreft
de situatie dat een gedaagde houder is van een aandeel, waaraan de statuten een
bijzonder recht inzake de zeggenschap in de vennootschap verbinden. Hierbij
moet met name worden gedacht aan prioriteitsaandelen. Dit soort aandelen
kunnen niet op deze wijze worden uitgekocht. De ratio hiervoor is dat de
uitkoopregeling bedoeld is voor situaties waarin de zeggenschap in de ava
vrijwel geheel in handen is van de grootaandeelhouder, en deze dus met zijn
stemmenmacht in feite alle beslissingen kan doordrukken. Aangezien aan
prioriteitsaandelen belangrijke zeggenschapsrechten kunnen zijn verbonden,
behoeft deze situatie, ondanks de stemmenmeerderheid, zich niet voor te doen.
Juist omdat het de bedoeling van prioriteitsaandelen is om de houder daarvan in
een bijzondere zeggenschapspositie te brengen, kan hij niet gedwongen worden
deze positie op te geven. Ten slotte is bepaald dat de vordering wordt afgewezen
als de uitkopende meerderheidsaandeelhouder jegens een gedaagde afstand heeft
gedaan van zijn bevoegdheid de vordering in te stellen. Dit is vooral voorstelbaar
in besloten verhoudingen, maar zal zich bij een uitkoop na een geslaagde
overname van een beursvennootschap waarschijnlijk niet snel voordoen.

Indien de eiser aan de vereisten voldoet en de hiervoor genoemde afwijzings-
gronden zich niet voordoen, zal de rechter de vordering toewijzen. De rechter
stelt in dat geval de prijs vast die de overnemer, met rente, voor de aandelen zal
moeten betalen. In ruil voor die betaling krijgt de overnemer het onbezwaarde

93. Art. 2:92a lid 5 BW. Dit recht komt ook toe aan twee of meer groepsmaatschappijen die
samen 95% of meer van het geplaatste kapitaal verschaffen, zie art. 2:92a lid 1 BW.

94. Art. 2:92a lid 2 BW.
95. Art. 2:92a lid 3 BW.
96. Art. 2:92a lid 4 BW.
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recht op de aandelen.97 De Ondernemingskamer kan zich laten adviseren door
deskundigen.98 In de praktijk blijkt de prijsbepaling door de Ondernemings-
kamer het grootste probleem te zijn. Van belang is de datum waarop de
aandelen moeten worden gewaardeerd. De Ondernemingskamer stelt de prijs
vast die de over te dragen aandelen hebben op een door hem te bepalen dag (de
peildatum).99 Het is min of meer vaste rechtspraak dat deze dag wordt
vastgesteld op de dag van het arrest van de Ondernemingskamer. Kort gezegd
moet de waarde worden vastgesteld op een moment dat zo dicht mogelijk ligt
bij de werkelijke eigendomsovergang aan de uitkoper. De Ondernemingskamer
kan niet dichter bij die datum komen dan de dag van het arrest.100

Dan de bepaling van de prijs. De Ondernemingskamer stelt de prijs van de
aandelen vast op de werkelijke waarde met inachtneming van alle relevante
omstandigheden.101 Er zijn verschillende grondslagen waarop de Onderne-
mingskamer zich bij deze prijsbepaling kan baseren.102 Dit kan zijn de laatste
balans met correcties, de intrinsieke waarde met correcties voor het rendement,
de beurskoers of de prijs die is betaald in een recent uitgebracht openbaar bod.
Meestal wordt door de gedaagden, als zij verschijnen, het verweer gevoerd dat
de geboden prijs te laag is of onvoldoende is onderbouwd.103 De rechtspraak
hierover geeft een aardig beeld van wat door de eiser moet worden gedaan of
overgelegd om te onderbouwen dat de geboden prijs goed is. Als de uitkoop-
procedure het sluitstuk is van een geslaagd openbaar bod, dan is de onder het
bod geboden prijs een goede indicatie. Zeker als het bod een premie inhield
boven de beurskoers en door een overgrote meerderheid van de aandeelhouders
is geaccepteerd. Desondanks behoeven deze omstandigheden niet per se door-
slaggevend te zijn.104 De verwijzing naar de prijs van een voorafgaand
openbaar bod kan toch onvoldoende zijn als het bod als te laag wordt
beoordeeld of door latere ontwikkelingen is achterhaald. De vraag is wanneer
de prijs van een openbaar bod te laag is, zeker wanneer een meerderheid van

97. Art. 2:92a lid 6 BW.
98. Art. 2:92a lid 4 BW.
99. Art. 92a lid 5 BW. Zie Olden (2008a), p. 362.
100. Zie Olden (2008a), p. 362 en de door hem aangehaalde jurisprudentie. Zie ook Assink

(2008c), nr. 3.De peildatum behoeft niet op de dag van het arrest te liggen. Op uitdrukkelijk
verzoek van de eiser kan de peildatum op een eerdere dag worden vastgesteld. Dit is gebeurd
in OK 15 mei 2008 JOR/196 m.nt. Assink (onder JOR 2008/198) (ABN AMRO). Zie Olden
(2008a), p. 362 en Assink (2008c), nr. 6. De uitkoper is dan wel meer rente verschuldigd, te
weten vanaf de peildatum tot de dag van de overdracht. Zie over de vergeefse poging van
gedaagden rente te vorderen vanaf de dag van gestanddoening van het bod OK 15 mei 2008
JOR/197 m.nt. Assink (onder JOR 2008/198) (Euronext). Zie Olden (2008a), p. 363.

101. Zie Olden (2008b), p. 369 en Assink (2008c), nr. 4-5.
102. Zie Slagter (1992), p. 208. Dit geldt nog steeds, zie Slagter (2004a), p. 597.
103. Zie bijvoorbeeld de overzichten over 2003 en 2004, Slagter (2004, p. 596 en Slagter (2005),

p. 617.
104. Zie Olden (2008b), p. 369.
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95% van de aandeelhouders het bod heeft geaccepteerd. Dit deed zich voor bij
de uitkoop van de aandeelhouders in Libertel die niet op het openbare bod van
Vodafone waren ingegaan.105 Vodafone stelde dat de prijs kon worden vastge-
steld op hetzelfde bedrag als het bod. Bestuur en rvc van Libertel, gesteund
door een fairness opinie van een bank, en beursanalisten meenden dat het bod te
laag was geweest. De Ondernemingskamer ging hierin mee en benoemde drie
deskundigen om de waarde nader te bepalen. Als stelregel kan worden gegeven
dat de Ondernemingskamer in beginsel aansluiting zoekt bij de prijs die onder
het bod is betaald, mits het bod inderdaad door een meerderheid is aanvaard, er
sinds het bod niet teveel tijd is verlopen, het bod op een juiste manier tot stand
is gekomen en er sinds de gestanddoening geen feiten en omstandigheden
hebben voorgedaan die een hogere prijs rechtvaardigen.106

Als er nog een beurskoers is, kan bij de vaststelling van de prijs ook daar naar
worden gekeken. In het algemeen wordt de beurskoers aangemerkt als een
goede graadmeter van de waarde. In een uitkoopprocedure kan een eenvoudige
verwijzing naar de beurskoers echter ook onvoldoende zijn, als deze koers door
een toevallige samenloop van vraag en aanbod ter beurze tot stand is ge-
komen.107 Dit is denkbaar in geval de koers is verstoord of door de beperkte
liquiditeit de markt niet meer helemaal goed werkt. Dit kan na een geslaagd
openbaar bod heel goed het geval zijn. De vraag is dan of na een geslaagd
openbaar bod de beurskoers, zo die nog bestaat, belangrijker is dan de prijs die
onder het bod is betaald. Dit is niet helemaal duidelijk. In de Euronext-uitspraak
bepaalde de Ondernemingskamer dat de beurskoers in beginsel leidend is voor
de waardevaststelling van een aandeel.108 In die zaak zocht de Ondernemings-
kamer dan ook aansluiting bij de slotkoers op de handelsdag voorafgaande aan
de dag van het arrest. Uiteindelijk werd de uitkoopprijs vastgesteld op de prijs
van het bod, die hoger was dan de laatste beurskoers, waarschijnlijk omdat de
uitkoper bereid was deze prijs te betalen. Daarmee is nog steeds niet duidelijk
of een recente beurskoers voorgaat boven de prijs die is betaald bij een
openbaar bod. Ik denk het niet en sluit me aan bij Olden die vermoedt dat de
uitkomst in de Euronext-uitspraak meer te maken had met het specifieke
verweer van de gedaagden in die zaak. Zo speelde de beurskoers in de op
dezelfde dag gewezen arresten inzake ABN AMRO en VNU geen enkele
rol.109 Het lijkt mij dat dus in beginsel kan worden aangesloten bij de prijs die

105. Zie OK 23 september 2004, JOR 2004/297 (Libertel).
106. Zie Slagter (1992), p. 208 en Olden (2008a), p. 363. Olden concludeert ook dat deze

stelregel, die voortvloeit uit de jurisprudentie, in grote lijnen bij de implementatie van de
Europese overnamerichtlijn is gecodificeerd in art. 2:359c BW.

107. Zie Slagter (2005), p. 617-618 en Assink (2008c), nr. 3.
108. Zie OK 15 mei 2008 JOR/197 m.nt. Assink (onder JOR 2008/198) (Euronext).
109. Zie OK 15 mei 2008 JOR/197 m.nt. Assink (onder JOR 2008/198) (Euronext) en OK 15 mei

2008 JOR/198 m.nt. Assink (VNU). Zie Olden (2008a), p. 364 en Assink (2008c), nr. 6-8.
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bij gestanddoening van het bod is betaald, mits er niet teveel tijd is verstreken, het
bod op grote schaal is aanvaard en zich geen andere omstandigheden hebben
voorgedaan die de waarde hebben beïnvloed.110 Er kunnen evenwel omstandig-
heden zijn waarbij een recente koers juist een betere graadmeter is.111

B. De implementatie van de 13e EG Richtlijn: uitstoting en verkoop

Ter implementatie van de Richtlijn zijn in het Nederlandse vennootschapsrecht
twee nieuwe regelingen geïntroduceerd die zien op het verschijnsel dat er na
afloop van een openbaar bod minderheidsaandeelhouders overblijven. Het
betreft de uitstotingsregeling en de verkoopregeling, opgenomen in
art. 2:359c BW en art. 2:359d BW.112 Deze regelingen moesten op grond
van de artikelen 15 en 16 van de Richtlijn in de wet worden opgenomen. De
regelingen zijn specifiek van toepassing op de situatie dat een openbaar bod is
uitgebracht. Zij gelden indien de bieder als gevolg van een bod ten minste 95%
van het geplaatst kapitaal van de doelvennootschap verschaft alsmede ten
minste 95% van de stemrechten in de doelvennootschap vertegenwoordigt.113

De uitstotingsregeling van art. 2:359c BW geeft een dergelijke bieder de
mogelijkheid om tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering
in te stellen tot overdracht van hun aandelen aan hem. Het spiegelbeeld hiervan
is de verkoopregeling van art. 2:359d BW. Deze geeft elk van de overgebleven
aandeelhouders het recht om tegen een bieder met meer dan 95% een vordering
in te stellen waarbij de bieder wordt verplicht de aandelen van de overgebleven
aandeelhouder over te nemen. Dit biedt aandeelhouders, die hun aandelen niet
hebben aangemeld, een uitweg als de bieder om wat voor reden dan ook besluit
om niet tot uitstoting over te gaan. Beide vorderingen dienen binnen drie
maanden na afloop van de aanmeldingstermijn van het bod te worden ingesteld

110. Zie Olden (2008a), p. 364, Slagter (2005), p. 617-618 en Slagter (2004a), p. 595. Anders:
Norbruis (2003), p. 572. Assink ziet een lijn waarbij in principe van de beurskoers wordt
uitgegaan en alleen bij gebrek daaraan van de prijs van het bod. Zie Assink (2008c), nr. 4-5.

111. Mijns inziens is de Euronext uitspraak hiervan een voorbeeld. Zie voor de specifieke
omstandigheden Olden (2008a), p. 364.

112. Zie over deze regelingen o.a. Olden (2008c), Van Ginneken & Winter (2008), Hijmans van
den Bergh (2006), Josephus Jitta (2006a), Norbruis (2003) en Hermans (2002). Zie ook
Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme (2009), p. 882-888. De eerste arresten over
deze regeling vloeiden voort uit het openbaar bod op Koninklijke Numico NV en Konink-
lijke Grolsch NV Zie OK 28 oktober 2008, JOR 2008/335 en OK 11 november 2008, JOR
2008/336. Zie voor een aantal interessante vragen over de regelingen de noot van Bartman
onder JOR 2008/336 waar hij op beide arresten ingaat.

113. De dubbele eis (kapitaal en stemrecht) is in de richtlijn opgenomen omdat in andere landen
aandelen met meervoudig stemrecht dan wel stemrechtloze aandelen bestaan. Zie voor de
vraag of het uitstotings- en verkooprecht ook geldt voor certificaathouders en de vragen die
dat oproept Hijmans van den Bergh (2006), p. 225.
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bij de Ondernemingskamer.114 Van de uitspraken van de Ondernemingskamer
staat uitsluitend beroep in cassatie open.115

De Richtlijn gaf aan lidstaten de ruimte om te kiezen voor percentages van
90% of hoger.116 De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen om aanslui-
ting te zoeken bij het percentage van 95%, dat in de hiervoor beschreven
uitkoopregeling al werd gehanteerd. Voor dit percentage is blijkens de Memorie
van Toelichting niet alleen gekozen omdat het mooi aansluit bij de al bestaande
uitkoopregeling, maar ook omdat dit in het belang is van minderheidsaandeel-
houders. Hun belang dient te prevaleren boven het belang van de meerder-
heidsaandeelhouder vanwege het ingrijpende effect dat het uitstotingsrecht
heeft op de goederenrechtelijke positie van de minderheidsaandeelhouder.117

Met Hijmans van den Bergh ben ik eens dat een keuze voor 90% meer voor de
hand had gelegen. Het gaat om een uitstotingsrecht na afloop van een –

geslaagd – openbaar bod. De overgrote meerderheid van de aandeelhouders
heeft minder dan drie maanden tevoren besloten op dat bod in te gaan. Een
overgrote meerderheid vond het dus een goed bod en de overblijvende
minderheid heeft zeer recent de mogelijkheid gehad om op dat bod in te
gaan. In die context vind ik het niet zo vanzelfsprekend dat de belangen van die
minderheid prevaleren boven het belang van de succesvolle bieder.118

De uitstotingsregeling lijkt in hoge mate op de reeds langer bestaande uitkoop-
regeling. Zoals opgemerkt is de uitstotingsregeling beperkt tot uitkopen na een
openbaar bod, terwijl de uitkoopregeling van art. 2:92a BW kan worden gebruikt
ongeacht de wijze waarop de 95% van het aandelenkapitaal is verworven. Er
bestaat voor het overige een grote gelijkenis tussen beide regelingen.119 De
formuleringen van art. 2:359c BW sluiten ook zoveel mogelijk aan bij de
formuleringen van art. 2:92a BW. De regeling van art. 2:359c BW is puur gericht

114. Art. 2:359c lid 3 jo. lid 4 BW en art. 2:359d lid 3 jo. lid 4 BW. Zie over deze termijn,
bijvoorbeeld de problematiek van de bij openbare biedingen gebruikelijk gehanteerde na-
aanmeldingstermijn, Hijmans van den Bergh (2006), p. 228. Zie ook Josephus Jitta (2006a),
p. 234, die stelt dat het beter is om het begin van de termijn te koppelen aan de
aanmeldingstermijn. Hij vraagt zich wel af of de Richtlijn hiervoor ruimte biedt. Ik meen,
met Hijmans van den Bergh, dat de Richtlijn die ruimte niet biedt. Zie Hijmans van den
Bergh (2006), p. 228.

115. Art. 2:359c lid 4 BW en art. 2:359d lid 4 BW.
116. Zie art. 15 lid 2 (uitstoting) en art. 16 lid 2 (verkoop) Richtlijn.
117. Zie Kamerstukken II 2005/2006, 30 419, nr. 3, p. 47.
118. Zie ook Hijmans van den Bergh (2006), p. 227 en Leijten (2007c), p. 264.
119. Dit betekent bijvoorbeeld dat het bij de uitstotings- en verkoopprocedures ook gaat om

dagvaardingsprocedures. Zie hierover kritisch, ook over het gebrek aan motivering van de
klakkeloze aansluiting bij de al bestaande uitkoopregeling, Hijmans van den Bergh (2006),
p. 225-226, Josephus Jitta (2006a), p. 233-234, die zich afvraagt of Nederland hiermee
voldoet aan de Richtlijn, die een snelle procedure beoogt, Leijten (2007c), p. 264, Olden
(2008c), p. 839 en Hermans (2002), p. 502. Zie voor de verschillen Olden (2008c), p. 839-840.
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op de verplichte implementatie van de desbetreffende bepalingen uit de Richtlijn
en heeft dientengevolge op een aantal punten een beperktere strekking dan de
uitkoopregeling. De wetgever achtte het praktischer om dit als aparte regeling op
te nemen, ondanks de grote mate van overlap. De uitkoopregeling van art. 2:92a
BW blijft dus gewoon bestaan. Bieders die 95% van het geplaatst kapitaal
verschaften kunnen nog steeds art. 2:92a BW gebruiken om de minderheidsaan-
deelhouders uit te stoten, met dien verstande dat de nieuwe regeling in de drie
maanden na sluiting van de aanmeldingstermijn van het bod zal prevaleren.120 Na
die tijd kan op de basisregeling van art. 2:92a BW worden teruggevallen.

Een ander verschil tussen de nieuwe regeling en de uitkoopregeling is dat de
uitstotingsprocedure ruimer is bij aandelen waaraan bijzondere zeggenschap is
verbonden. De uitkoopregeling kan niet worden gebruikt voor aandelen waar-
aan bijzondere zeggenschap is verbonden. Deze uitzondering komt in de
nieuwe regeling niet voor. Dit omdat de Richtlijn voor een dergelijke uitzonde-
ring eenvoudigweg niet de mogelijkheid biedt.

In zowel de uitstotings- als de verkoopregling dient de Ondernemingskamer
voor de over te dragen aandelen een billijke prijs vast te stellen. De Onderne-
mingskamer bepaalt ook op welke datum de aandelen dienen te worden
overgedragen.121 De prijs luidt in contanten.122 Als hoofdregel wordt de
waarde van de bij het voorafgegane openbaar bod geboden tegenprestatie
geacht een billijke prijs te zijn. Als het gaat om een uitstoting of verkoop na een
verplicht bod als bedoeld in art. 5:74 Wft, dan geldt dit als ten minste 90% van
de aandelen is verworven.123 Het betreft in beide regelingen een weerlegbaar
vermoeden.124 Er zijn situaties denkbaar waarbij de prijs van het bod niet billijk
zou zijn, bijvoorbeeld bij drastisch gewijzigde omstandigheden. De Onderne-
mingskamer kan van de hoofdregel afwijken en bevelen dat drie deskundigen
zullen berichten over de waarde van de over te dragen aandelen.125 Een

120. Zie Kamerstukken II 2005/2006, 30 419, nr. 3, p. 48.
121. Art. 2:359c lid 6 BW en art. 2:359d lid 7 jo. art. 2:359c lid 6 BW.
122. Art. 2:359c lid 6 BW en art. 2:359d lid 7 jo. art. 2:359c lid 6 BW. De Richtlijn biedt een

ruimere mogelijkheid, te weten dat de prijs dezelfde vorm dient te hebben als de tegen-
prestatie die bij het bod werd geboden of dient te bestaan uit contanten. Zie hierover kritisch
Hijmans van den Bergh (2006), p. 226, die ook hier vermoedt dat de wetgever de keuze voor
uitsluitend een prijs in contanten heeft gemaakt om de uitstotings- en verkoopregelingen in
het keurslijf van de huidige uitkoopregeling te kunnen persen.

123. Art. 2:359c lid 6 BW en art. 2:359d lid 7 jo. art. 2:359c lid 6 BW. Zie ook Olden (2008c),
p. 844-845.

124. Als de procedure volgt op een verplicht bod is het niet verrassend dat er een weerlegbaar
vermoeden is dat het gaat om een billijke prijs aangezien bij een verplicht bod op grond van
art. 5:80a lid 1 Wft een billijke prijs moet worden geboden. Josephus Jitta betwijfelt of het
feit dat het na een verplicht bod gaat om een weerlegbaar vermoeden wel in lijn is met de
Richtlijn. Zie Josephus Jitta (2006a), p. 234.

125. Art. 2:359c lid 6 BW en art. 2:359d lid 7 jo. art. 2:359c lid 6 BW.
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toegewezen vordering brengt in beide procedures met zich dat de overnemer
(die het openbaar bod heeft uitgebracht) wordt veroordeeld om aan de
desbetreffende aandeelhouders de vastgestelde prijs met rente te betalen tegen
levering van het onbezwaarde recht op aandelen.126

6.3.3 Uitstoting door fusie

Als een bieder er niet in slaagt om 95% van de aandelen te verwerven staan de
uitkoopprocedure van art. 2:92a BWen de uitstotingsprocedure van 2:359d BW
niet tot zijn beschikking. Desondanks is het voor een bieder onder omstandig-
heden mogelijk om met een lager percentage dan 95% van de minderheid af te
komen. Dat kan onder meer via een liquidatie van de doelvennootschap, een
ruziesplitsing, de overdracht van (alle) activa of andere vormen van reorga-
nisatie van de doelvennootschap.127 Aan elk van de zojuist genoemde me-
thoden kleeft een aantal nadelen, waardoor zij in de praktijk niet vaak worden
gebruikt. Deze methoden laat ik hier buiten beschouwing. De meest gangbare
manier om met minder van 95% van de aandelen toch van de minderheid af te
komen is de laatste jaren de juridische fusie, in een aantal verschillende
vormen.128

A. Gewone juridische fusie

Na een succesvol openbaar bod is het mogelijk een juridische fusie te bewerk-
stelligen tussen de doelvennootschap en de bieder. Hierbij kan de doelvennoot-
schap de verdwijnende en de bieder de verkrijgende vennootschap zijn. Als
gevolg van de fusie houdt de doelvennootschap op te bestaan en gaat het
vermogen van de doelvennootschap onder algemene titel over naar de verkrij-
gende vennootschap.129 De aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap
worden van rechtswege aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.130 Een
juridische fusie komt tot stand door een besluit van de ava, dat wordt neergelegd
in een notariële akte. De besturen van de fuserende vennootschappen dienen een
fusievoorstel op te stellen en er dient een accountantsverklaring te worden
afgegeven over de redelijkheid van de ruilverhouding.131 Het proces is vrij
gedetailleerd in de wet geregeld. Uiteindelijk neemt de ava het besluit.132 Op

126. Art. 2:359c lid 7 BW en art. 2:359d lid 7 (waarin art. 2:359c lid 7 van overeenkomstige
toepassing wordt verklaard).

127. Zie Schwarz (1998).
128. Zie hierover Van der Korst (2008). Op de overige genoemde methoden ga ik niet nader in.
129. Art. 2:311 lid 1 BW en art. 2:309 BW.
130. Art. 2:311 lid 2 BW.
131. Zie art. 2:328 lid 1 BW voor de accountantsverklaring. Zie o.a. art. 2:312, 2:326 en 2:327

BW over de inhoud van en de toelichting op het fusievoorstel.
132. Art. 2:317 lid 1 BW.
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grond van art. 2:330 lid 1 BW dient er een tweederde meerderheid te zijn indien
minder dan de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is. Vanwege het
belang van een fusiebesluit bepalen statuten meestal dat altijd een tweederde
meerderheid nodig is, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.133 Met een
dergelijke meerderheid kan een bieder dus doorgaans een juridische fusie
bewerkstelligen, ervan uitgaande dat hij met een dergelijke meerderheid ook
het bestuur van de doelvennootschap kan vervangen. Op grond van art. 2:331
lid 1 BW kan de bieder als verkrijgende vennootschap bij bestuursbesluit tot fusie
besluiten, mits de statuten dit toelaten en het voornemen hiertoe in het voorstel tot
fusie is aangekondigd.134 In dat geval is geen fusiebesluit van de ava van de
verkrijgende vennootschap nodig.

Als de fusie tot stand komt, worden de overgebleven minderheidsaandeel-
houders van de verdwijnende doelvennootschap van rechtswege aandeelhou-
ders van de verkrijgende vennootschap, de bieder. Als de bieder een
beursvennootschap is, is men op deze wijze van de minderheidsaandeelhouders
van de doelvennootschap verlost; zij worden immers aandeelhouder van de
bieder en vallen weg tussen de vele aandeelhouders van een beursvennoot-
schap. Zij bevinden zich in ieder geval niet meer binnen de concernverhou-
dingen, met alle hiervoor beschreven nadelige gevolgen van dien. Dit is een
oplossing voor beursgenoteerde bieders, waarbij de fusie ook daadwerkelijk
plaatsvindt tussen de beursgenoteerde biedende vennootschap en de doel-
vennootschap. Een dergelijke situatie deed zich voor bij de fusie tussen
Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB) en Vendex in 1999 waaruit VendexKBB
NVontstond.135 Deze fusie maakte een eind aan een overnamestrijd rond KBB
en heeft tot twee interessante uitspraken geleid. In de eerste werd bevestigd dat
een juridische fusie om na een openbaar bod van de overblijvende minder-
heidsaandeelhouders af te komen op zichzelf rechtmatig kan zijn. Uit de tweede
uitspraak over deze kwestie blijkt dat hier wel beperkingen aan zitten.136 Onder
omstandigheden kan een dergelijke fusie in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid van art. 2:8 BW. De meerderheidsaandeelhouder mag de bezwaren
van de minderheidsaandeelhouder niet zomaar negeren en uitsluitend haar eigen
belang voorrang geven. De bieder zal zorgvuldig moeten handelen en de
belangen van de overblijvende minderheidsaandeelhouders in acht moeten
nemen, met name op het gebied van informatieverstrekking in het fusievoorstel
en in de ava. Een en ander is in latere uitspraken bevestigd en ingevuld. Hierop
ga ik in de volgende paragraaf in.

133. Op grond van art. 2:317 lid 4 BW.
134. Zie art. 2:331 lid 1 en lid 2 BW.
135. Pres. Rb. Amsterdam 11 juni 1999, JOR 1999/174 m.nt. Van Solinge.
136. Rb Amsterdam 6 februari 2002, JOR 2002/61.
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B. Driehoeksfusie

Uit het voorgaande blijkt dat de gewone juridische fusie een mogelijkheid tot
uitstoting van minderheidsaandeelhouders biedt als de overnemende vennoot-
schap zelf een beursvennootschap is en in de fusie ook zelf als verkrijgende
vennootschap optreedt. In de praktijk blijkt het om allerlei redenen praktischer
te zijn dat een dochter het openbaar bod uitbrengt en (dus) ook als verkrijgende
vennootschap optreedt. In deze situaties stuit men op een probleem. Aandeel-
houders van de verdwijnende vennootschap worden op grond van de hoofd-
regel uit art. 2:311 lid 2 BW aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.
Als de verkrijgende vennootschap (de biedende dochter) niet beursgenoteerd is,
blijft men met de minderheidsaandeelhouders binnen het concern zitten. Voor
dit probleem bestaat evenwel een aantal oplossingen. Er zijn namelijk enkele
uitzonderingen op de hoofdregel, dat de aandeelhouders van de verdwijnende
vennootschap aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschap. Deze
uitzonderingen staan genoemd in art. 2:311 lid 2 BW.137 De eerste twee
genoemde uitzonderingen, de zusterfusie en de concernfusie, bieden geen
mogelijkheden om de overblijvende aandeelhouders uit te stoten. Het gaat
hierbij om fusies die plaatsvinden binnen volledig besloten (concern)verhou-
dingen en zijn dus niet te gebruiken in situaties waarbij er overblijvende
minderheidsaandeelhouders aanwezig zij. De derde en vierde uitzondering
bieden wel perspectief. De vierde uitzondering, de betaling aan verdwijnende
aandeelhouders van een vergoeding in contanten in plaats van aandelen, die
mogelijk is op grond van art. 2:325 lid 2 BW, komt hierna onder C aan de orde.
In deze paragraaf ga ik in op de derde uitzondering, de zogenoemde drie-
hoeksfusie. Deze is specifiek voor overnamesituaties met een overblijvende
minderheid bedoeld.138 Bij een driehoeksfusie worden de aandeelhouders van
de verdwijnende vennootschap geen aandeelhouder van de verkrijgende ven-
nootschap, maar van een groepsmaatschappij van de verkrijgende vennoot-
schap.139 Door middel van een driehoeksfusie kunnen de overblijvende
minderheidsaandeelhouders dus als het ware uit de besloten concernverhou-
dingen worden gelicht. De fusie met de doelvennootschap kan zo worden
ingericht dat de aandeelhouders van de verdwijnende doelvennootschap geen

137. Art. 2:311 lid 2 BW. Dit artikel noemt ook nog als uitzondering de fusie op grond van
art. 2:310 lid 4 BW, de zogenoemde kruisfusie. Zie voor een beschrijving van de
uitzonderingen Asser-Maeijer (2000), nr. 576.

138. Zie Asser/Maeijer (2000), nr. 575. Het idee dat een driehoeksfusie hiervoor zou kunnen
worden gebruikt is ontstaan naar aanleiding van het preadvies van Raaijmakers over de
juridische fusie en de discussie daarover in de vergadering met Eisma. Zie Raaijmakers
(1980) en het verslag van de discussie p. 41-46.

139. Art. 2:334 lid 1 BW. Dit is alleen mogelijk als deze groepsmaatschappij, alleen of samen met
een andere groepsmaatschappij het gehele geplaatste kapitaal van de verkrijgende vennoot-
schap verschaft, zie art. 2:334 lid 2 BW.
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aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschap (de hoofdregel), maar
van haar beursgenoteerde (groot)moeder. Hiermee valt de doelvennootschap,
inmiddels een 100% dochter, volledig binnen de concernverhoudingen van de
bieder en zijn de na het bod overgebleven minderheidsaandeelhouders daaruit
verdwenen. De minderheidsaandeelhouders worden als het ware verplaatst naar
het niveau van de aandeelhouders van de beursgenoteerde bieder. Daar
verdwijnen zij tussen de vele reeds bestaande aandeelhouders. Zij verdwijnen
niet volledig (het is geen uitstoting tegen betaling in contanten), maar ze
verstoren de concernvehoudingen van de bieder niet meer.

Deze klassieke driehoeksfusie biedt een oplossing voor overnemers die behoren
tot een beursgenoteerd concern. Bij overnames waarbij de biedende entiteit niet
tot een beursgenoteerd concern behoort, biedt de driehoeksfusie geen echte
oplossing. In die gevallen zijn er geen publieke aandeelhouders waartussen de
overblijvende minderheid van de doelvennootschap kan verdwijnen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij overnames door private equity partijen, die doorgaans
niet beursgenoteerd zijn. Ook was er tot voor kort een probleem als er
weliswaar sprake was van een beursgenoteerde moeder, maar deze een buiten-
landse vennootschap was. Tot de aanname van de 10e EG-Richtlijn inzake
grensoverschrijdende juridische fusies en de implementatie daarvan, waren
grensoverschrijdende juridische fusies niet mogelijk.140 Driehoeksfusies ter
uitstoting van de minderheid, waarbij een buitenlandse moeder betrokken was,
behoorden dus niet tot de mogelijkheden. Inmiddels bepaalt art. 2:333c BW,
ingevoerd ter implementatie van de 10e EG-Richtlijn, dat dit binnen de EU wel
mogelijk is. Er is zelfs een verruimde mogelijkheid ingevoerd om minderheids-
aandeelhouders uit te stoten tegen betaling in contanten.141

Voor de situaties waarbij de overnemer niet tot een beursgenoteerd concern
behoort of waarbij de genoteerde entiteit een buitenlandse vennootschap is, zijn in
de praktijk creatieve oplossingen bedacht met driehoeksfusies. Een goed
voorbeeld hiervan deed zich voor bij de overname van Versatel Telecom
International NV (hierna: Versatel) door het Zweedse concern Tele2 in 2006.

140. Zie Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie
betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PbEU L 310). De
wet is op 15 juli 2008 in werking getreden, zie Stbl. 2008, nr. 261. Van Solinge is van
mening dat een dergelijke fusie ook voor die tijd kon. Zie Van Solinge (1995), NV 1995,
p. 170-176 en zijn noot, nr. 5, onder President Rb Amsterdam 11 juni 1999, JOR 1999/174
m.nt. Van Solinge. Dit standpunt is niet onomstreden. Zie Portengen & Steffens (2004),
p. 566-572. Zie ook Meijer (2005). De implementatie van de 10e EG-Richtlijn heeft voor
fusies binnen de EU en de Europese Economische Ruimte aan deze onduidelijkheid een
einde gemaakt.

141. Zie art. 2:333h BW. Zie hierover o.a. Van Solinge & Van Boxel (2008) en Leijten (2007b),
Zandbergen (2008), p. 252-258. Zie ook Van Boxel (2007) over de grensoverschrijdende
fusie bij ArcelorMittal.
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Voor, tijdens en na de overname van Versatel is met de overgebleven
minderheidsaandeelhouders een langdurige (juridische) strijd gevoerd over
de afronding van de tweede fase, het uitstoten van die minderheidsaandeel-
houders. De strijd heeft in totaal vijf materiële uitspraken van de Onderne-
mingskamer opgeleverd en drie beschikkingen van de Hoge Raad. Een aantal
hiervan had betrekking op de toelaatbaarheid van een (driehoeks)fusie ter
uitstoting van overgebleven minderheidsaandeelhouders. In het navolgende ga
ik op deze uitspraken in.142

1. De Versatel beschikkingen: de Hoge Raad bevestigt de fusie als
uitstotingsmethode

Op 14 september 2005 brengt een Nederlandse achterkleindochter van het
Zweedse Tele2 AB, Tele2 Finance BV (hierna: Tele2 Finance) een bod uit op
alle aandelen en converteerbare obligaties van Versatel. Het gaat om een bod in
contanten van EUR 2,20 per aandeel, waarmee de waarde van het bod in totaal
uitkomt op ongeveer EUR 1,3 miljard.143 In het biedingsbericht wordt
medegedeeld dat na gestanddoening van het bod de beursnotering van Versatel
zo spoedig mogelijk zal worden beëindigd en dat de overblijvende aandeel-
houders zo mogelijk zullen worden uitgekocht (op grond van art. 2:92a BW, de
mogelijkheid van art. 2:359c BW bestond toen nog niet) of anders op alle
rechtens toegelaten wijzen zullen worden uitgestoten. Hierbij wordt specifiek
vermeld dat Versatel via een juridische driehoeksfusie als verdwijnende
vennootschap zou kunnen opgaan in Tele2 Finance tegen toekenning van
aandelen in Tele2 Netherlands Holdings BV (hierna: Tele2 Holdings). Tele2
Holdings is een tussenhoudstermaatschappij, die hangt tussen de Luxemburgse
Tele2 Europe SA en Tele2 Finance. Het biedingsbericht vermeldt dat de waarde
van de nieuwe aandelen gelijk zal zijn aan de waarde van de verdwijnende
aandelen. Wel zal sprake zijn van een sterke verwatering van procentueel
aandeelhouderschap en stemrecht. Dit mede omdat de overgebleven minder-
heidsaandeelhouders nu aandeelhouder worden in een groter geheel, namelijk
een vennootschap waarin zich naast de Versatel activiteiten ook al bestaande
Tele2 activiteiten bevonden. Dit zou ook kunnen betekenen dat de overge-
bleven minderheid minder dan 5% houdt in Tele2 Holdings, waardoor er een
uitkoopprocedure zou kunnen worden gestart. Relevant is nog dat de over-
blijvende minderheid geen gewone aandelen in Tele2 Holdings zal krijgen,
maar zogenoemde tracking stock. Dat wil zeggen dat zij aandelen krijgen die
slechts recht geven op de waarde en winst van het deel van Tele2 Holdings dat

142. Zie over deze uitspraken o.a. Assink (2007b), Bartman (2007b), Doorman (2006b), Geerts
(2008), Hermans (2006), Van den Ingh (2006), Maeijer (2007), Raaijmakers (2006b), Schild
(2007), Storm 2007) en Storm (2008).

143. Feitelijk was het een gezamenlijk bod van Tele2 en Apax, waarbij Apax uiteindelijk de
Duitse activiteiten van Versatel zou verwerven. Zie Hermans (2006), p. 113.
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bestaat uit de Versatel activiteiten. Hierdoor krijgen de oude Versatel aandeel-
houders dus geen rechten op de al bestaande Tele2 activiteiten. Bij dit alles
moet worden bedacht dat de overgebleven minderheidsaandeelhouders in ruil
voor hun beursgenoteerde aandelen Versatel aandelen zullen ontvangen in een
niet-beursgenoteerde vennootschap (Tele2 Holdings). De overgebleven min-
derheid krijgt wel een putoptie. Deze houdt in, dat zij gedurende zes maanden
na de fusie hun aandelen in Tele2 Holdings aan Tele2 Europe SA mogen
aanbieden tegen een prijs die gelijk is aan de prijs die is betaald onder het bod.

Voor 29 september 2005 is een bava van Versatel gepland om het uitgebrachte
bod te bespreken. Daarnaast staat ook besluitvorming op de agenda die
vooruitloopt op gestanddoening van het bod. Het gaat onder meer om het
ontslag en decharge van de zittende rvc, de (voorwaardelijke) benoeming van
een aan Tele2 gelieerd bestuur en rvc en de in verband met het bod noodzake-
lijke wijziging van de statuten. Een aantal hedge funds, waaronder Centaurus
Capital Limited uit het Verenigd Koninkrijk (hierna: Centaurus c.s.) wenden
zich nog vóór de aangekondigde bava (en nog voordat de aanmeldingstermijn
voor het bod was verlopen) tot de Ondernemingskamer met een enquêteverzoek
en het verzoek onmiddellijke voorzieningen te treffen. Zij vragen een verbod tot
het overgaan tot enige besluitvorming of (rechts)handeling ter uitvoering
van het bod en de plannen zoals in het biedingsbericht vermeld. Hieronder
vallen in ieder geval de onderwerpen die op de agenda voor de bava staan en
het nemen van besluiten over enige juridische fusie. Het voornaamste bezwaar
van Centaurus c.s. houdt kort gezegd in dat sprake is van een (voorgenomen)
onrechtmatige uitstoting van de overblijvende minderheidsaandeelhouders.
Hier vooral van belang is dat zij stellen dat de voorgenomen driehoeksfusie
in strijd is met de uitkoopregeling uit art. 2:92a BW, met de regelingen met
betrekking tot de juridische fusie uit art. 2:309 BW e.v. en met de redelijkheid
en billijkheid uit art. 2:8 BW.144

De Ondernemingskamer wijst alle aangevoerde punten af. Van strijd met de
uitkoopregeling is geen sprake. Centaurus c.s. stellen dat, nu de grens daarbij is
gesteld op 95%, met minder dan 95% geen uitstotingsacties mogen worden
ondernomen. Deze opvatting miskent volgens de Ondernemingskamer het doel
van de uitkoopregeling. De uitkoopregeling is bedoeld om het belang van de
meerderheidsaandeelhouder te dienen die last heeft van het feit dat er een kleine
aandeelhoudersminderheid is. Het is dus een recht van de meerderheidsaandeel-
houder. Als deze daarvan geen gebruik wenst te maken, is er geen sprake van

144. Verder stellen Centaurus c.s. dat de aangekondigde stappen in strijd zijn met de inhoud en de
strekking van de kapitaalbeschermingsregel van ar. 2:98c BW, met de noteringsovereen-
komst tussen Versatel en Euronext en het Fondsenreglement. Zie OK 27 september 2005,
JOR 2005/272 (Versatel I), rov. 3.11.
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‘ontduiking’ van de regeling.145 De Ondernemingskamer overweegt verder dat
de genoemde nadelen van de aanwezigheid van een kleine aandeelhouders-
minderheid ook gelden als een meerderheidsaandeelhouder niet 95% maar een
overgrote meerderheid van de aandelen heeft verworven. De wens om niet bij
voortduring belast te blijven met de aanwezigheid van die minderheid is ook in
die omstandigheden op zichzelf legitiem.146 Centaurus c.s. hebben nog
betoogd dat bij een bezit van minder dan 95% het belang van de minderheid
bij voortzetting van haar aandeelhouderschap zwaarder moet wegen dan het
belang van de meerderheid om van die minderheid af te komen. De Onderne-
mingskamer wijst ook dit van de hand. Bij een driehoeksfusie worden de
minderheidsaandeelhouders niet gedwongen hun aandeelhouderschap op te
geven want zij blijven aandeelhouder. Zij verliezen weliswaar het aandeel-
houderschap in de verdwijnende doelvennootschap, maar krijgen daarvoor
aandelen terug.147

Dan de stelling dat er sprake is van strijd met de fusieregels omdat, zo betogen
Centaurus c.s., de fusie uitsluitend ten doel had het uitstoten van de minderheid.
Tele2 betwist dat dit het enige doel is, en wijst ook op met name de fiscale redenen
waarom uitstoting noodzakelijk was (o.a. het totstandbrengen van een fiscale
eenheid). De Ondernemingskamer gaat hierin mee en stelt dat de fusie niet in strijd
komt met doel en strekking van de fusieregels, voor zover al een rechtsgeldig tot
stand gebrachte juridische fusie daarmee in strijd zou kunnen komen.148

Ten slotte het argument dat de driehoeksfusie in strijd is met art. 2:8 BW. Dit
omdat de minderheidsaandeelhouders zullen blijven zitten met niet vrij ver-
handelbare aandelen die een belang vertegenwoordigen in een onderneming die
ongeveer de helft beslaat van de oude onderneming van Versatel en dat belang
zowel financieel als qua stemrecht sterk is verwaterd. Ook deze stelling vindt in
de ogen van de Ondernemingskamer geen genade. Zij stelt dat het inherent is
aan een juridische fusie dat een herschikking van bestaande vermogensbestand-
delen plaatsvindt. Dat sprake is van een relatieve verwatering van zeggenschaps-
rechten is eveneens inherent aan de juridische fusie. Het gaat daarbij per definitie
om het samenbrengen van het vermogen van twee of meer rechtspersonen in één
rechtspersoon. De aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap worden
beschermd door de ruilverhouding. Zolang de ruilverhouding redelijk is, komen
de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap niet in een slechtere
positie. De redelijkheid van de ruilverhouding wordt beschermd door het op
grond van art. 2:328 BW vereiste accountantsonderzoek. Bovendien vindt in de

145. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.15.
146. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.16.
147. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.17. Deze aandelen zijn in dit

geval natuurlijk wel minder liquide. Zie ook Hermans (2006), p. 113.
148. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.18. De vraag is of uitstoting op

zichzelf niet een legitiem doel is, zie ook hierna.
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ogen van de Ondernemingskamer geen verwatering van aandeelhouderswaarde
plaats. Door de tracking stock-constructie is gewaarborgd dat de aandeelhouders
van Versatel als enige gerechtigd zullen blijven tot de activa en passiva van de
onderneming van Versatel. Daarbovenop krijgen die aandeelhouders ook nog de
hiervoor besproken putoptie om hun aandelen gedurende zes maanden aan Tele2
Europe SA te verkopen. Alles bij elkaar acht de Ondernemingskamer het hele
stappenplan niet in strijd met art. 2:8 BW, al helemaal niet omdat er volledige
transparantie is betracht doordat het stappenplan uitvoerig in het biedingsbericht
is opgenomen en toegelicht.149 Het verzoek om onmiddellijke voorzieningen
wordt dus afgewezen. De behandeling van het verzoek tot het bevelen van een
onderzoek wordt aangehouden. Van belang is hierbij nog op te merken dat
Centaurus c.s. hun bezwaren hebben beperkt tot de zich voordoende situatie dat
Tele2 Finance geen 95% van de aandelen Versatel heeft verworven. De Onderne-
mingskamer stelt echter expliciet dat haar overwegingen ook gelden voor het
geval de bieder wel meer dan 95% van de aandelen zou hebben verworven.150

Kortom, de Ondernemingskamer bevestigt dat Tele2 Finance na gestanddoening
van het bod andere juridische instrumenten dan de uitkoopregeling, waaronder
fusie, splitsing, liquidatie of verkoop van activa, mag benutten om zich de
volledige zeggenschap over (en eigendom van de aandelen van) Versatel te
verschaffen en Versatel ‘van de beurs te halen’.151

Centaurus c.s. gaat tegen deze beschikking in cassatie. De Hoge Raad wijst het
cassatieverzoek af en laat de beschikking van de Ondernemingskamer in stand.
De Hoge Raad bevestigt dat een grootaandeelhouder die minder dan 95% van
de aandelen houdt een juridische fusie mag gebruiken om tot boven de 95% te
komen zodat van de uitkoopregeling gebruik kan worden gemaakt.152 De Hoge
Raad bevestigt echter dat dit niet onverkort geldt.153 Een dergelijke constructie
kan onrechtmatig zijn jegens de minderheidsaandeelhouder(s). Of dit zo is,
hangt af van de omstandigheden van het geval. Hierbij moet worden meege-
wogen of de minderheidsaandeelhouders onevenredig worden benadeeld.
Bovendien kan een besluit tot fusie dat enkel en alleen tot strekking heeft
minderheidsaandeelhouders uit te stoten, in strijd zijn met art. 2:8 BW.154

Hiervan is volgens de Hoge Raad casu geen sprake. Met de fusie wordt
voorkomen dat binnen het Tele2-concern op het niveau van een werkmaat-
schappij minderheidsaandeelhouders blijven bestaan. Bovendien was de fusie

149. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.20-3.21.
150. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.12.
151. OK 27 september 2005, JOR 2005/272 (Versatel I ), rov. 3.14. Zie Storm (2007), p. 167.
152. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237

m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.2.
153. Zie ook Storm (2008), p. 205-206.
154. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237

m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.3.
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ook om diverse fiscale redenen noodzakelijk.155 Ook van strijd met het
bepaalde in art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en in art. 14 EVRM
is geen sprake. Het feit dat van een driehoeksfusie gebruik wordt gemaakt,
hetgeen leidt tot toepassing van de uitkoopregeling is niet in strijd met
genoemde bepalingen, omdat de fusie ook andere belangen dient en de regeling
met wettelijke waarborgen ter bescherming van minderheidsaandeelhouders is
omkleed.156

Dit is een belangrijke principiële beschikking over de toelaatbaarheid van een
driehoeksfusie teneinde na een openbaar bod de overgebleven minderheids-
aandeelhouders uit te stoten. Met deze eerste nederlaag voor Centaurus c.s. is de
kous nog lang niet af. In de overige beschikkingen die deze kwestie heeft
opgeleverd, komt nog een aantal andere belangwekkende aspecten aan de orde.
Deze beschikkingen laten zien hoe moeilijk het in Nederland is om na een
openbaar bod de overgebleven minderheidsaandeelhouders via een fusie uit te
stoten.

2. De Versatel beschikkingen: onafhankelijke commissarissen
Na de eerste beschikking van de Ondernemingskamer vindt de informatieve
bava van Versatel plaats waar over het bod wordt gesproken. Daar worden de
hiervoor genoemde (voorwaardelijke) besluiten genomen. Enige tijd later blijkt
dat circa 74% van de aandelen Versatel zijn aangeboden. Tele2 Finance doet het
bod gestand en verkrijgt dankzij de na-aanmeldingsperiode uiteindelijk 82%
van de aandelen. De aangekondigde driehoeksfusie wordt voorbereid en de
voorwaardelijk benoemde commissarissen treden daadwerkelijk aan, waardoor
de rvc van Versatel volledig bestaat uit Tele2 functionarissen, allen boardleden
van moedervennootschap Tele2 AB. Dit levert een probleem op. Versatel heeft
immers als Nederlandse beursgenoteerde vennootschap conform art. 2:391 lid 5
BW in haar jaarverslag over 2004 opgenomen dat zij de Nederlandse Corporate
Governance Code naleeft, met uitzondering van enkele, hier niet van belang
zijnde, bepalingen. Versatel heeft in haar corporate governance policy geen
afwijking uitgelegd van best practice bepaling III.2.1, die bepaalt dat alle
commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, onafhankelijk

155. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237
m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.3. De vraag is of er verschil is tussen de twee
voorbehouden, onrechtmatigheid en strijd met art. 2:8 BW, en zo ja, hoe zij zich precies tot
elkaar verhouden. Zie hierover Storm (2008), p. 205. Hij stelt dat hetzelfde feit uiteraard
zowel onrechtmatige daad als strijd met art. 2:8 BW kan opleveren en vraagt zich af waarom
de Hoge Raad deze voorbehouden niet in een adem heeft genoemd.

156. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237
m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.4. De Hoge Raad heeft dit onderdeel wat mager
gemotiveerd, in tegenstelling tot AG Timmerman, die hierop uitgebreid ingaat. Zie ook
Storm (2008), p. 206.
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dienen te zijn. Dit klopt nu niet meer. Bovendien dreigt men nu ook in de
problemen te komen met best practice bepaling III.6.2, waarin is bepaald dat
een commissaris niet deelneemt aan de discussie en de besluitvorming over een
onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang
heeft. Immers, alle commissarissen hebben nu een tegenstrijdig belang, waar-
door de besluitvorming over de driehoeksfusie in gevaar kan komen. Teneinde
deze problemen op te lossen, schrijft Versatel opnieuw een bava uit met op de
agenda voorstellen om een onafhankelijke commissaris te benoemen en om de
corporate governance policy van Versatel op de genoemde punten te amende-
ren. Met de benoeming van de onafhankelijke commissaris wordt getracht de
besluitvorming over de driehoeksfusie veilig te stellen. Er is dan in ieder geval
één commissaris die hierover kan besluiten. Maar Versatel gaat verder en
betoogt dat met de benoeming van de onafhankelijke commissaris, mede gezien
de veranderde omstandigheden, de corporate governance policy zodanig ge-
wijzigd kan worden dat best practice bepaling III.6.2 niet behoeft te worden
nageleefd. Hiermee tracht men te bewerkstelligen dat ook de Tele2 functio-
narissen aan de besluitvorming mee mogen doen.157 Deze wijzigingen wordt
ter goedkeuring aan de aandeelhoudersvergadering voorgelegd.158

Een aantal minderheidsaandeelhouders, inclusief Centaurus en de VEB (die ik
gezamenlijk wederom Centaurus c.s. zal noemen), is nog steeds zeer ontevre-
den over de gang van zaken en wendt zich nog vóór de tweede bava tot de
Ondernemingskamer met het verzoek om een enquête en Versatel te verbieden
enig besluit te nemen over afwijkingen van de Code alsmede twee onafhanke-
lijke commissarissen te benoemen die met uitsluiting van anderen bevoegd zijn
Versatel te vertegenwoordigen in alles wat met de juridische fusie te maken

157. Van den Ingh betwijfelt of de door Versatel bedachte oplossing, wijziging van de corporate
governance policy, werkelijk een oplossing zou bieden omdat deze situatie ook zonder de
desbetreffende Code bepalingen tot tegenstrijdig belang problemen leidt. Van den Ingh
(2006), nr. 3.

158. De vraag die daarbij nog rijst waarom Versatel dit aan aandeelhouders voorlegt. Versatel had
afwijkingen van bepaling III.6.2 toch gewoon in het jaarverslag over 2005 kunnen
uitleggen? Immers, de systematiek van de Code is dat een vennootschap deze toepast of,
als zij van bepalingen afwijkt, uitleg geeft waarom dit zo is. Het is niet de bedoeling geweest
dat dit door de ava behoeft te worden goedgekeurd. Dat is ook niet in lijn met de tekst
(preambule) en de werking van de Code, zoals ook uitdrukkelijk bevestigd door de
Monitoring Commissie Corporate Governance. De afwijkingen worden uitgelegd en
behoeven niet te worden goedgekeurd. Het antwoord is waarschijnlijk gelegen in het feit
dat Versatel haar corporate governance policy, waarin ook de afwijkingen van de Code
waren opgenomen, eerder dat jaar aan de ava ter goedkeuring had voorgelegd. Omdat de
corporate governance policy door de ava was goedgekeurd, zag Versatel zich genoodzaakt
de wijziging hiervan wederom op een ava goed te keuren. Bovendien had Tele2 niets te
vrezen, Tele2 hield immers ruim 80% van de aandelen en kon de goedkeuring daarmee
bewerkstelligen. Zie hierover ook Raaijmakers (2006b), p. 206-207.
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heeft. Tot ontsteltenis van Versatel geeft de Ondernemingskamer de verzoekers
op alle punten gelijk, met dien verstande dat niet twee maar drie onafhankelijke
commissarissen worden benoemd.159 De Ondernemingskamer stelt in haar
beschikking dat doordat Versatel noch Tele2 eerder hebben aangekondigd dat
van de corporate governance policy zou worden afgeweken, men ervan mocht
uitgaan dat Versatel deze policy in stand zou houden en zou naleven. De
Ondernemingskamer oordeelt dat uit de gang van zaken blijkt dat het belang
van Tele2 AB zo niet doorslaggevend dan toch zeker leidend was voor het
beleid van Versatel, waardoor het gevaar van een onjuiste belangenafweging
manifest werd. Mede door de benoeming van louter Tele2 AB boardleden in de
rvc van Versatel, is volgens de Ondernemingskamer een situatie gecreëerd
waarin onvoldoende waarborgen worden geboden voor een adequate bescher-
ming van de minderheidsaandeelhouders.160 Op deze uitspraak, met name op de
interpretatie van op de Code, is nogal wat kritiek gekomen.161

Tegen deze tweede beschikking van de Ondernemingskamer komen zowel
Versatel als Tele2 in cassatie, waardoor deze kwestie nog twee beschikkingen
van de Hoge Raad oplevert.162 In beide beschikkingen laat de Hoge Raad de
bestreden uitspraak van de Ondernemingskamer in stand. De Hoge Raad
oordeelt dat de Ondernemingskamer bij het treffen van onmiddellijke voor-
zieningen een ruime discretionaire bevoegdheid heeft. Deze mogen ook inbreuk
maken op de geldende rechtsverhoudingen binnen de vennootschap. Mits met
het oog op de gevolgen ervan een billijke afweging van de belangen van
partijen heeft plaatsgevonden en de noodzaak van de voorziening voldoende is
gebleken, mag de Ondernemingskamer iedere voorziening van voorlopige aard
treffen. Als aan deze voorwaarden is voldaan mag de Ondernemingskamer ook,
voor ten hoogste de duur van het geding, een commissaris aanstellen met
bijzondere, van bepalingen van dwingend recht afwijkende bevoegdheden, ook
als dit betekent dat de ava en de andere commissarissen daardoor in zoverre
tijdelijk buiten spel komen te staan.163 In de woorden van de AG Timmerman:
nood breekt wet.164

159. Zie OK 14 december 2005, JOR 2006/7 m.nt. Van den Ingh (Versatel II ) rov. 4. Zie voor
kritiek op de precieze formulering van de OK Hermans (2006), p. 115.

160. Zie OK 14 december 2005, JOR 2006/7 m.nt. Van den Ingh (Versatel II ) rov. 3.4.
161. Zie o.a. Van den Ingh (2006), Hermans (2006), p. 114-115, Raaijmakers (2006b), p. 204-207.
162. HR 14 september 2007, NJ 2007, 611 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/238

m.nt. Bartman (onder JOR 2007/239) (HR Versatel II ) en HR 14 september 2007, NJ 2007,
612 m.nt. Maeijer, JOR 2007/239 m.nt. Bartman (HR Versatel III ). Zie over deze
beschikkingen o.a. Storm (2008), p. 206-209, Geerts (2008), 84-87 en Schild (2007),
p. 278-281.

163. HR 14 september 2007, NJ 2007, 611 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR2007/238
m.nt. Bartman (onder JOR 2007/239) (HR Versatel II), rov. 4.2.

164. Zie conclusie AG Timmerman, ov. 3.11.
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3. De Versatel beschikkingen: bezwaren tegen de wijze van uitvoering van
de fusie

De kwestie inzake Versatel is met de eerste twee beschikkingen van de
Ondernemingskamer nog niet opgelost. Met haar tweede beschikking heeft
de Ondernemingskamer ter bescherming van de minderheidsaandeelhouders de
besluitvorming over de driehoeksfusie volledig in handen gelegd van de drie
benoemde onafhankelijke commissarissen. Onder leiding van deze commissa-
rissen wordt de driehoeksfusie verder gestalte gegeven, waarbij bijzondere
aandacht wordt besteed aan de minderheidsaandeelhouders.

Tele2 maakt grote haast met de fusie. Het uiteindelijke voorstel lijkt in grote
mate op hetgeen in het biedingsbericht al was aangekondigd. Versatel is de
verdwijnende vennootschap en Tele2 Finance de verkrijgende vennootschap;
de overblijvende aandeelhouders krijgen aandelen in de moeder van Tele2
Finance, Tele2 Holdings. Op een aantal manieren wordt rekening gehouden met
de positie van de overblijvende minderheidsaandeelhouders.

Om te beginnen krijgen zij inderdaad tracking stock in Tele2 Holdings
(zogenoemde B2 aandelen) waarmee zij gerechtigd blijven tot de resultaten van
de Versatel onderneming. Verder zijn in de structuur van de fusie de verhou-
dingen, in afwijking van het oorspronkelijk voorstel, zo vastgesteld, dat het
totale aandelenbezit van de overblijvende aandeelhouders in de (grotere)
verkrijgende vennootschap niet onder de 5% zou zakken.165 Als dit zou
gebeuren zou Tele2 Europe SA, de moeder van Tele2 Holdings, immers meteen
een uitkoopprocedure kunnen beginnen en alsnog langs deze weg van de
minderheidsaandeelhouders kunnen afkomen.166 Verder krijgen de overblij-
vende minderheidsaandeelhouders de al beschreven putoptie, waarmee zij
binnen 6 maanden hun aandelen kunnen aanbieden. Dit ter compensatie van
het feit dat zij in plaats van liquide beursgenoteerde aandelen, aandelen krijgen
in een niet beursgenoteerde tussenholding. Ook worden ter bescherming van de
minderheidsaandeelhouders in een Relationship Agreement allerlei afspraken
gemaakt over (het toezicht op) de verhouding tussen de Tele2 groep en de
verkrijgende vennootschap, die na de fusie Tele2 Versatel BV zal heten (hierna:
Tele2 Versatel). Onderdeel van deze afspraken is dat Tele2 Versatel twee
onafhankelijke commissarissen zal hebben. Er is uiteraard een accountantsver-
klaring die stelt dat de ruilverhouding redelijk is167 en het fusievoorstel is,
conform de uitspraak van de Ondernemingskamer, door de onafhankelijke

165. Zie voor de precieze beschrijving van de structuur OK 24 maart 2006, JOR 2006/98
(Versatel III ), rov. 2.7.

166. Wel wordt weer, net als in het biedingsbericht, vermeld dat Tele2 andere juridische
mogelijkheden om van de minderheid af te komen open houdt. Het betreft nu de
minderheidsaandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, Tele2 Finance, die na de
fusie Tele2 Versatel B.V. zal heten.

167. Conform art. 2:328 lid 1 BW.
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commissarissen goedgekeurd, waarbij men mag aannemen dat zij in het
bijzonder naar de belangen van de minderheid hebben gekeken.

De fuserende partijen melden wel dat vanwege financiële en fiscale redenen
grote haast is geboden, waardoor de al bestaande activiteiten van Tele2
Holdings en de Versatel activiteiten niet voorafgaand aan de fusie kunnen
worden gewaardeerd. Hiertegen hebben Centaurus c.s. grote bezwaren. Zij
hebben niet zozeer bezwaren tegen de driehoeksfusie als zodanig, maar wel
tegen het feit dat de ondernemingen niet voorafgaand aan de fusie op objectieve
wijze zullen worden gewaardeerd. Met name nu de integratie van beide
ondernemingen al wel in volle gang is vrezen zij hiervan de dupe te worden.
Centaurus c.s. besluiten ook deze bezwaren voor te leggen aan de Onderne-
mingskamer, met onder meer het verzoek onmiddellijke voorzieningen te
treffen die erop neerkomen dat op de geplande aandeelhoudersvergadering
niet over het fusievoorstel mag worden gestemd en dat alle relevante informatie
over transacties tussen Tele2 en Versatel openbaar wordt gemaakt. Dit laatste
omdat men het vermoeden heeft dat de Versatel onderneming door middel van
deze transacties wordt uitgehold.

De Ondernemingskamer honoreert een deel van de verzoeken en verbiedt
Versatel over te gaan tot de voorgestelde fusie. De Ondernemingskamer neemt
bij haar beschikking als uitgangspunt haar eerdere beschikking van 27 septem-
ber 2005, waarin zij stelde dat de voorgenomen driehoeksfusie in principe
geoorloofd was en niet zou (kunnen) leiden tot strijd met art. 2:8 BW. De
Ondernemingskamer oordeelt echter dat de waardering en de beschrijving van
de Versatel onderneming niet langer dan twee maanden behoeven te duren en
dat de belangen van de minderheid, die zonder een voorafgaande objectieve
waardebepaling onvoldoende zekerheid hebben, voorgaan.168 De Onderne-
mingskamer concludeert dat Tele2 en Versatel geen enkele dringende reden
hebben aangevoerd om zonder waardering vooraf tot de voorgestelde fusie over
te gaan en verbiedt Versatel mee te werken aan de fusie.

4. De afloop van de Versatel kwestie: Tele2 ziet af van uitstoting via een fusie
In reactie op het verbod van de Ondernemingskamer om de voorgestelde drie-
hoeksfusie uit te voeren geven Tele2 en Versatel de route van de driehoeksfusie
geheel op en grijpen zij naar een nieuwe oplossing. Zij maken in augustus 2006
bekend dat zij de Belgische en Nederlandse activiteiten gaan samenvoegen door
middel van een reverse merger; Versatel zal een bod uitbrengen op de Belgische
en Nederlandse activiteiten van Tele2. Op deze wijze worden de activiteiten
gebundeld, maar zal Versatel als entiteit niet verdwijnen. Sterker nog, Versatel zal
beursgenoteerd blijven. De minderheidsaandeelhouders kunnen dus blijven zitten
waar ze zitten, zij behouden hun aandelen. Wel zal Versatel ter financiering van de

168. OK 24 maart 2006, JOR 2006/98 (Versatel III ), rov. 3.15.
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overname aandelen uitgeven. Alle aandeelhouders zullen hieraan kunnen deel-
nemen. Tele2 zal haar voorkeursrechten uitoefenen en zal zonodig, als de
minderheid dat niet doet, op de gehele emissie inschrijven. Hierdoor is ge-
waarborgd dat de financiering van het bod rond komt. De waardering zal door
een onafhankelijke deskundige worden gedaan en er zal specifiek aandacht
worden besteed aan de transacties die sinds het eerste bod tussen Versatel en
Tele2 hebben plaatsgevonden. Teneinde aan de wensen van de minderheid
tegemoet te komen zal een tweede, door de minderheid voorgestelde, deskundige
worden gevraagd een fairness opinion af te geven over de door de eerste
deskundige bepaalde waarde. Na afwikkeling van de transactie zullen de door de
Ondernemingskamer benoemde onafhankelijke commissarissen aftreden en zullen
er twee nieuwe, onafhankelijke commissarissen worden benoemd. Kortom, waar-
schijnlijk mede dankzij de onafhankelijke commissarissen wordt veel aandacht
besteed aan de belangen van de minderheid. Aan de wensen van de minderheid
wordt voor een belangrijk deel tegemoet gekomen.Hetmeest in het oog springende
punt is uiteraard het feit dat de minderheidsaandeelhouders niet zullen worden
uitgestoten en aandeelhouder zullen blijven in een beursgenoteerde vennootschap.

Desondanks is deze oplossing niet naar de zin van Centaurus c.s. en zij
vragen de Ondernemingskamer (alsnog) om behandeling van het oorspronke-
lijke enquêteverzoek, dat zij nog op enige punten aanvullen. Het geduld van de
Ondernemingskamer lijkt een beetje op en zij wijst het enquêteverzoek af.169

De Ondernemingskamer baseert zich daarbij voor een belangrijk deel op de
overwegingen uit haar eerste beschikking. Zij blijft bij haar beslissing dat niet
valt in te zien welk onderdeel van het stappenplan – zonder meer – in strijd zou
(kunnen) komen met de in art. 2:8 BW bedoelde maatstaven van redelijkheid en
billijkheid, zeker gezien het feit dat hierover in het biedingsbericht volledige
transparantie is betracht.170 Zij herhaalt nogmaals dat de wens van Tele2 om
niet bij voortduring belast te blijven met de aanwezigheid van de minderheid op
zichzelf legitiem is. De nu voorgestelde reverse merger is een geëigend middel
om dit doel te bereiken en valt onder de in het biedingsbericht aangekondigde
‘andere juridische instrumenten’. De Ondernemingskamer maakt korte metten
met de aangevoerde bezwaren tegen de reverse merger. Zij lijkt enigszins
verbaasd dat Centaurus c.s. vast willen houden aan een driehoeksfusie, nu het
reverse merger scenario beter aansluit bij de oorspronkelijke wensen van de
minderheid dan dat van de driehoeksfusie.171 Ook alle andere door Centaurus c.s.
aangevoerde argumenten worden van tafel geveegd.172

169. OK 8 december 2006, JOR 2007/41 (Versatel IV ).
170. OK 8 december 2006, JOR 2007/41 (Versatel IV ), rov. 3.2 en 3.3.
171. OK 8 december 2006, JOR 2007/41 (Versatel IV ), rov. 3.24.
172. De OK oordeelt, met verwijzing naar haar voorgaande beschikkingen, dat de minderheid,

ook tijdens de gehouden ava’s, niet ondeugdelijk is geïnformeerd. OK 8 december 2006, !
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En nog is de koek niet op. Na deze beschikking bevinden Centaurus c.s. zich in
een lastig parket. Zij kunnen immers nu geen kant op met hun minderheids-
aandelen, die zij destijds hadden gekocht met de hoop op een hoger bod. Tele2
Finance heeft inmiddels circa 80,3% van de aandelen Versatel, Centaurus circa
13,5% en de overige minderheidsaandeelhouders circa 6,2%. Heel aantrekkelijk
is het niet om een illiquide pakket aandelen te bezitten, dat zonder verdere
investeringen (deelname aan de emissie), door de reverse merger verder zal
verwateren. Versatel gaat door met haar plannen en schrijft voor 12 februari
2007 een bava uit waar de benodigde besluiten met betrekking tot de reverse
merger op de agenda staan (goedkeuring van de acquisitie en de emissie). De
eerder genoemde putoptie voor de minderheidsaandeelhouders, zoals aange-
kondigd in het biedingsbericht, komt in deze de reverse merger transactie niet
terug. Zoals annotator Storm opmerkt, lijkt het erop dat Centaurus c.s. hierin
nog een laatste strohalm zien om zich uit hun benarde positie te bevrijden.173

Zij wenden zich wederom tot de Ondernemingskamer met een enquêteverzoek
en het verzoek om een onmiddellijke voorziening. Zij maken geen bezwaar
meer tegen de reverse merger en de daaraan ten grondslag liggende waarde-
ringen, maar slechts nog tegen het feit dat de transactie niet voorziet in een
passende en deugdelijke exit-mogelijkheid voor de minderheid. Dat achten zij
in strijd met de uit art. 2:8 BW voortvloeiende bijzondere zorgplicht van
Versatel en Tele2 Finance tegenover de minderheid en in strijd met de
verwachtingen die Versatel en Tele2 Finance hebben gewekt. Als onmiddellijke
voorziening vragen zij de Ondernemingskamer dan ook de reverse merger
te verbieden, tenzij een acceptabele exit wordt geboden in de vorm van een
putoptie.174 Het verzoek wordt afgewezen.175 De Ondernemingskamer is van
oordeel dat de in de reverse merger scenario begrepen handhaving van de
beursnotering van Versatel in beginsel een adequate exit biedt. Er is ook geen
bijzondere zorgplicht die meebrengt dat Tele2 naast handhaving van de beurs-
notering de minderheid nog een andere exit moet bieden. Ook niet, gelet op
de illiquiditeit van het aandeel Versatel, op grond van de redelijkheid en

JOR 2007/41 (Versatel IV ), rov. 3.12-3.17. Er was ook niets mis met het integratieproces,
mede omdat hierop mede met het oog op de belangen van de minderheid toezicht werd
gehouden door de door de OK benoemde onafhankelijke commissarissen. OK 8 december
2006, JOR 2007/41 (Versatel IV ), rov. 3.19.

173. Storm (2007), p. 116.
174. Deze exit mogelijkheid houdt in dat Tele2 zekerheid geeft dat de minderheid desgewenst

haar aandelen gedurende zes maanden na de transactie, tegen een prijs van 10 a 25% boven
de (gecorrigeerde) biedprijs uit 2005 (subsidiair: tegen de (gecorrigeerde) biedprijs), aan
Tele2 kan verkopen.

175. OK 12 februari 2007, JOR 2007/69 (Versatel V ).

HET UITSTOTEN VAN OVERGEBLEVEN MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS

263



billijkheid.176 Van gewekte verwachtingen dat de putoptie te allen tijde zou
worden gegeven, dus ook bij de reverse merger, is ook geen sprake. Het is altijd
duidelijk geweest dat de putoptie alleen gold in een fusiescenario. Centaurus c.s.
hebben zelf gepleit voor ofwel een betere putoptie bij de driehoeksfusie, ofwel
handhaving van de beursnotering. Nu die laatste wens in vervulling is gegaan,
moet men, zo lijkt de Ondernemingskamer te denken, niet alsnog vragen om een
(verbeterde) putoptie.177

Uiteindelijk wordt de reverse merger conform het plan uitgevoerd. Na de
hiervoor beschreven uitspraken van de Hoge Raad in september 2007 hebben
Centaurus c.s. hun verzet kennelijk opgegeven en hun verzoekschrift en de nog
lopende cassatieberoepen ingetrokken.178 Hiermee is aan de Versatel-saga
uiteindelijk een einde gekomen. Terugkijkend op ruim anderhalf jaar proce-
deren, vijf beschikkingen van de Ondernemingskamer en drie van de Hoge
Raad, moet allereerst worden aangesloten bij de opmerking van annotator
Storm, die stelt dat hieruit blijkt hoe zinloos procederen kan zijn.179 Geen van
betrokkenen kan volledig tevreden zijn. Centaurus c.s. hebben destijds, naar
verluidt, met het oog op het bod speciaal aandelen (bij)gekocht in de hoop een
hoger bod te kunnen uitlokken, of in elk geval tegen een hogere prijs te kunnen
uitstappen. Zij zitten nu opgescheept met een illiquide minderheid in een
dochter van Tele2 AB, waar voorlopig geen verandering in kan komen.180

Tele2 is het niet gelukt alle aandelen in Versatel te krijgen en zit nu opgescheept
met een externe minderheid bij een (80%) dochtervennootschap, met alle
nadelen van dien. Al met al is deze kwestie een treffend voorbeeld hoe moeilijk
het in Nederland is om na een openbaar bod de overgebleven minderheid uit te
stoten.181

176. OK 12 februari 2007, JOR 2007/69 (Versatel V ), rov. 3.3. De OK bevestigt nogmaals dat er
voor Tele2 of Versatel geen verplichting bestaat om een liquide markt in stand te houden.
Hierbij merkt zij ook fijntjes op dat Centaurus c.s. als professionele beleggers, toen zij
besloten om niet op het bod in te gaan, heel goed wisten (of hadden moeten weten) dat zij
het risico liepen met een illiquide pakket aandelen achter te blijven (rov. 3.5-3.6).

177. OK 12 februari 2007, JOR 2007/69 (Versatel V ), rov. 3.9-3.11.
178. Zie Storm (2008), p. 204.
179. Hij trok deze conclusie na anderhalf jaar procederen en vijf beschikkingen van de OK. Zie

Storm (2007), p. 116. De juridische strijd is echter doorgegaan bij de Hoge Raad.
180. (Toen nog) art. 6e Wte verbood Tele2 Finance gedurende drie jaar na verkrijgbaarstelling

van het biedingsbericht aandelen Versatel direct of indirect te verwerven tegen gunstigere
voorwaarden dan die van het bod. Sinds de invoering van de Wft bepaalt art. 5:79 Wft dat
die termijn nog slechts een jaar is. Zie ook Storm (2007), p. 160.

181. Hierbij moet worden gewezen op het feit dat recentelijk het enquêteverzoek van een aantal
overgebleven minderheidsaandeelhouders na het bod van Canon op Océ door de OK is
afgewezen, zie OK 3 maart 2010, JOR 2010/153 (Océ).
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C. Cash-out fusie

Naast de in A en B genoemde gewone fusie en driehoeksfusie, is er nog een
mogelijkheid om via een juridische fusie van de overblijvende minderheids-
aandeelhouders af te komen. Deze methode komt nog het dichtst bij een soort
cash-out merger, zoals die in de VS bestaat en leidt tot echte uitstoting van de
minderheidsaandeelhouders tegen betaling in contanten. Waar het bij de ge-
wone juridische fusie en de driehoeksfusie in feite gaat om het verplaatsten van
aandeelhouders, worden bij deze methode de aandeelhouders echt uitgestoten.
De methode vloeit voort uit de vierde uitzondering op de hoofdregel bij
juridische fusies, dat de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap
aandeelhouder worden van de verkrijgende vennootschap. De uitzondering is
bedoeld voor het geval krachtens de ruilverhouding van de aandelen voor de
aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap zelfs niet het recht op een
enkel aandeel bestaat. In dat geval krijgen de aandeelhouders van de verdwij-
nende vennootschap recht op een vergoeding in geld of schuldvorderingen,
maar worden zij geen aandeelhouder van de verkrijgende vennootschap.182 Dit
betekent dus dat de aandeelhouders door een fusie verdwijnen tegen betaling in
contanten, een soort cash-out merger dus. Er zijn echter beperkingen.
Art. 2:325 lid 2 BW bepaalt dat indien krachtens de ruilverhouding van de
aandelen recht bestaat op geld of schuldvorderingen, het gezamenlijke bedrag
daarvan niet meer dan 10% van het nominale bedrag van de krachtens de fusie
aan de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap toegekende aande-
len. Met andere woorden, er mag niet meer dan 10% van het nominale bedrag
in contanten aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Dit geeft aan dat
uitkeringen in contanten een uitzondering zijn op de hoofdregel, dat de
aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap andere aandelen voor hun
verdwenen aandelen in de plaats krijgen. Uitkeringen in contanten zijn in
principe bedoeld voor afrondingsverschillen, voor gevallen waarin als gevolg
van de ruilverhouding men niet volledig in aandelen schadeloos kan worden
gesteld. Dit kan zich dus ook voordoen als krachtens de ruilverhouding voor
aandeelhouders in de verdwijnende vennootschap zelfs geen recht op één enkel
aandeel ontstaat. In dat geval krijgt de aandeelhouder in de verdwijnende
vennootschap alleen een uitkering in contanten en verdwijnt hij als aandeel-
houder; hij wordt geen aandeelhouder in de verkrijgende vennootschap. Dit
resultaat is precies het resultaat dat een bieder beoogt, als hij na afloop van een
bod wordt geconfronteerd met een overblijvende minderheid. Deze uitzonde-
ring geeft in principe een manier om na een openbaar bod van minderheids-
aandeelhouders af te komen en 100% van het geplaatst kapitaal te verwerven.

Of deze constructie in de praktijk daadwerkelijk een mogelijkheid is om
aandeelhouders slechts contanten toe te kennen en dus uit te stoten, hangt af van

182. Art. 2:311 lid 2 BW.
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de ruilverhouding. Deze mogelijkheid zal zich op zichzelf niet vaak voordoen,
aangezien de nominale waarde van aandelen meestal betrekkelijk laag is. De
ruilverhouding kan worden gemanipuleerd door de nominale waarde van de
aandelen in de verkrijgende vennootschap heel hoog te maken ten opzichte van
de nominale waarde van de aandelen in de verdwijnende vennootschap. Als de
nominale waarde van de aandelen in de verkrijgende vennootschap maar hoog
genoeg is, kan de ruilverhouding zo uitpakken dat de aandeelhouders met kleine
pakketten aandelen in de verdwijnende vennootschap zelfs geen recht krijgen op
één enkel aandeel, en dus genoegen moet nemen met een uitkering in contanten
(of een schuldvordering).

Kortom, dit artikel biedt mogelijkheden voor bieders die de minderheid willen
uitstoten. De besluitvorming is bovendien niet ingewikkeld. Op grond van
art. 2:331 BW is een bestuursbesluit van de verkrijgende vennootschap
voldoende. Voor de fusie is wel een (meerderheids)besluit van de ava van de
verdwijnende vennootschap (de doelvennootschap) nodig. Dat is doorgaans het
probleem niet, omdat de bieder via zijn openbaar bod vrijwel altijd meer dan
50% van de aandelen zal bezitten en deze besluitvorming kan bewerkstelligen.
Desondanks is het nog maar de vraag of de hier beschreven route in de praktijk
daadwerkelijk een oplossing kan bieden om de overgebleven minderheid uit te
stoten. De mogelijkheid is in ieder geval beperkt, door de bepaling dat er maar
voor maximaal 10% van het nominale bedrag van de krachtens de fusie aan de
aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap toegekende aandelen mag
worden uitgestoten. Maar, belangrijker nog, een recente beschikking van de
Ondernemingskamer brengt belangrijke beperkingen aan in de mogelijkheid
om een dergelijke constructie te gebruiken. De constructie is in 2005 toegepast
bij de afschaffing van de duale topstructuur van het Shell-concern. Dit heeft tot
twee beschikkingen van de Ondernemingskamer geleid. Met name de tweede
beschikking geeft bieders weinig hoop.

1. Shell/Trafalger I
Tot 2005 bestond het Shell-concern uit twee top holdings, Shell Trading &
Transport plc., genoteerd aan de London Stock Exchange, en NV Koninklijke
Nederlandsche Petroleum Maatschappij (hierna: de Koninklijke), genoteerd aan
Euronext Amsterdam.183 Teneinde aan deze duale structuur een einde te maken
werd een nieuwe vennootschap opgericht, Royal Dutch Shell plc. Deze entiteit
werd voortaan de topholding, met noteringen aan Euronext Amsterdam en de
Londen Stock Exchange. De reorganisatie werd uitgevoerd via een bod dat
Royal Dutch Shell uitbracht op de aandelen in de Koninklijke. Het bod was
succesvol, en Royal Dutch Shell verwierf ongeveer 98,5% van het aandelen-
kapitaal in de Koninklijke. In plaats van – zoals te verwachten bij een dergelijk

183. Zie hierover Ch. Honée (2005b), p. 518.
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percentage – te kiezen voor een uitkoopprocedure ex art. 2:92a BW, heeft Royal
Dutch Shell vervolgens de overblijvende minderheidsaandeelhouders uitgesto-
ten door middel van een juridische fusie. In het biedingsbericht was in dit
verband ook de mogelijkheid vermeld dat ook andere methodes dan de
uitkoopprocedure gehanteerd zouden kunnen worden.184 Er werd een fusie
voorgesteld tussen de Koninklijke en een dochter van de Koninklijke, Shell
Petroleum NV, waarbij de Koninklijke de verdwijnende vennootschap was en
Shell Petroleum de verkrijgende vennootschap. Voorafgaand aan deze fusie,
zijn de statuten van Shell Petroleum zodanig gewijzigd, dat het geplaatst
kapitaal nog slechts bestond uit een beperkt aantal aandelen, met een zeer
hoge nominale waarde.185 Maar zelfs los daarvan was de ruilverhouding bij de
fusie tussen de Koninklijke en Shell Petroleum zodanig dat geen van de
overblijvende minderheidsaandeelhouders recht kreeg op een aandeel in Shell
Petroleum. Zij werden daarmee uitsluitend gerechtigd tot een betaling in
contanten.186 Op deze wijze werd precies hetzelfde bereikt als bij de uitkoop-
regeling, te weten uitstoting van de minderheidsaandeelhouders tegen betaling
in contanten.

Nog voor de geplande bava waarop over de fusie tussen de Koninklijke en Shell
Petroleum zou worden besloten, wendt een aantal minderheidsaandeelhouders
zich tot de Ondernemingskamer met een enquêteverzoek. Men heeft bezwaren
tegen de voorgestelde fusie en acht deze onder andere in strijd met art. 1 van het
Eerste Protocol bij het EVRM, met het doel en strekking van de fusiebepalingen
in titel 7 van Boek 2 BW en met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in
art. 2:8 BW. Als onmiddellijke voorziening wordt verzocht de stemming over de
fusie te verbieden en de inschakeling van een onafhankelijke deskundige om de
redelijkheid van de fusievergoeding te beoordelen. Het geschil leidt niet direct tot
een uitspraak, omdat partijen het ter zitting eens worden over een minnelijke
regeling waarbij de aanhangig gemaakte procedure wordt voortgezet als ware het
een uitkoopprocedure als bedoeld in art. 2:92a BW.187 DeOndernemingskamer zal
in lijn hiermee een redelijke prijs vaststellen. Als deze prijs hoger is dan de door
Shell voorgestelde fusievergoeding dan zal het verschil, inclusief wettelijke rente,
aan alle minderheidsaandeelhouders worden betaald. Verder is onderdeel van de
schikking dat partijen de Ondernemingskamer verzoeken om tevens te oordelen
over de door de minderheidsaandeelhouders opgeworpen (rechts)vragen. De
Ondernemingskamer verklaart zich bereid hieraan mee te werken. De bava is
vervolgens gewoon doorgegaan en de fusie is tot stand gekomen.

184. Ch. Honée (2005b), p. 518.
185. Zie voor een beschrijving van de precieze statutenwijziging Ch. Honée (2005b), p. 519.
186. Of, voor minderheidsaandeelhouders die in het Verenigd Koninkrijk waren gevestigd, een

betaling in de vorm van converteerbare schuldvorderingen. Zie Ch. Honée (2005b), p. 518.
187. Zie OK 13 december 2005, JOR 2006/64 (Trafalger/Shell I ).
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2. Shell/Trafalger II
In overeenstemming met de bereikte schikking doet de Ondernemingskamer in
december 2007 uitspraak. Zij stelt de prijs vast en beantwoordt de opgeworpen
rechtsvragen.188 De Ondernemingskamer oordeelt dat de door Shell geboden
prijs juist was, en laat de geboden fusievergoeding dus in stand. De beantwoor-
ding van de rechtsvragen zijn interessanter. De Ondernemingskamer onderkent
dat de regeling van de juridische fusie, beheerst door de 3e EG Richtlijn en de
bepalingen van Titel 7 van Boek 2 BW, de ruimte biedt om, in afwijking van de
hoofdregel dat de aandeelhouders van de verdwijnende vennootschap aandeel-
houder worden in de verkrijgende vennootschap, de verdwijnende aandeel-
houders een betaling in geld te doen.189 Dat wil niet zeggen dat een dergelijke
constructie altijd door de beugel kan, aldus de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer overweegt dat in dit geval de constructie (de
statutenwijziging gevolgd door een fusie) er in ieder geval mede op was gericht
om de overblijvende minderheidsaandeelhouders uit te stoten. De Onderne-
mingskamer oordeelt dat de juridische fusie in beginsel niet (mede) kan dienen
als methode voor het, anders dan als bijkomstigheid, uitstoten van minder-
heidsaandeelhouders door toekenning van – uitsluitend – een betaling in
contanten in plaats van toekenning van aandelen in de verkrijgende vennoot-
schap. In dit geval werd oneigenlijk gebruik gemaakt van de juridische fusie
doordat alle minderheidsaandeelhouders werden uitgestoten tegen betaling van
een bedrag in contanten, terwijl de regeling van de juridische fusie daarin niet
voorziet. De betaling in contanten ziet uitdrukkelijk op een bijbetaling, in
kennelijke en onvermijdelijke gevallen zoals genoemd in de wet (afrondings-
verschillen of situaties dat een aandeelhouder zo weinig aandelen bezit, dat hij
zelfs niet in aanmerking komt voor een heel aandeel in de verkrijgende
vennootschap).190 Dit was hier niet aan de orde. De Ondernemingskamer

188. OK 20 december 2007, JOR 2008/36 (Trafalger/Shell II ), m.nt. Van der Korst. Van der
Korst is in zijn noot zeer kritisch over de constructie, waarbij er net wordt gedaan alsof het
een uitkoopprocedure is en voert allerlei bezwaren aan. Hierop ga ik niet verder in. Zie over
deze uitspraak ook Berendsen & Van Thiel (2008), p. 92-98.

189. Op grond van art. 2:311 lid 2 jo. 2:325 lid 2 BW.
190. Dit werd in de literatuur al vrij algemeen onderkend. Mede gezien wetsgeschiedenis, waarin

staat dat dit voor afrondingsgeschillen is bedoeld. Het gebruiken van deze constructie, met
kennelijk als enig doel om van een fusie een cash out merger te maken en van de
minderheidsaandeelhouders af te komen, zal al gauw in strijd komen met de redelijkheid
en billijkheid. Zie o.a. Leijten (2004), p. 332, Ch. Honée (2005b), p. 520-521, Dortmond
(1989), p. 76-77, Asser/Maeijer (2000), p. 882, Norbruis (2003), p. 575 (ziet dit als een
mogelijkheid om via een soort cash out juridische fusie de minderheid uit te sluiten, maar
onderkent wel dat wordt betoogd dat dit in strijd kan zijn met art. 2:8 BW). Van Solinge
(2003), p. 25-26 pleit voor invoering van een cash out merger zoals in de VS. Zie ook
Timmerman (2003b), p. 81-82. Op p. 91 pleit hij voor een appraisal right, zeker in het licht
van juridische fusies als uitstoting. Zie ook Alexander (2007).
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komt tot de conclusie dat in deze omstandigheden de fusie in strijd is met (art. 3
van de) 3e EG-Richtlijn en met (doel en strekking van) de fusiebepalingen zoals
neergelegd in Titel 7 van Boek 2 BW. In het bijzonder het gegeven dat de
minderheidsaandeelhouders worden gedwongen hun aandelen in de verdwij-
nende vennootschap af te staan zonder dat de daartegenover staande prijs door
de rechter wordt vastgesteld, vormt een zodanige inbreuk op de bescherming
van de belangen van minderheidsaandeelhouders dat de Ondernemingskamer
oordeelt dat het op deze wijze gebruik maken van de juridische fusie in strijd is
met de redelijkheid en billijkheid zoals bedoeld in art. 2:8 BW. Er is sprake van
een ‘pseudo-uitkoop’, een uitkoopprocedure, maar dan zonder dat de rechter de
prijs vaststelt. De prijs wordt vastgesteld door de controlerende aandeelhouder.
De door Shell aangevoerde zakelijke voordelen van de juridische fusie boven
de uitkoopregeling doen daar niet aan af. Kortom, de juridische fusie is niet
zonder meer een alternatief voor de uitkoopregeling.

D. Conclusie: de juridische fusie als uitstotingsmethode

Na gestanddoening van een openbaar bod zijn in principe alle door de wet en
statuten toegestane instrumenten te gebruiken om de volledige zeggenschap
over (en eigendom van de aandelen van) de doelvennootschap te verkrijgen en
deze ‘van de beurs te halen’. Hiervoor kan dus ook de juridische fusie worden
gebruikt. Dit geldt zowel voor het geval de bieder 95% van de aandelen bezit,
als wanneer hij wel een (ruime) meerderheid, maar minder dan 95% verwerft.

1. Bij bezit van meer dan 95%
Indien de meerderheidsaandeelhouder meer dan 95% van de aandelen bezit,
dan heeft hij in Nederland verschillende opties. Hij kan uiteraard de route
van de uitkoop- of uitstotingsprocedure (mits binnen drie maanden) volgen.
Maar hij kan de minderheid ook uitstoten door middel van een juridische
(driehoeks)fusie, mits deze niet in strijd is met redelijkheid en billijkheid (zie
hierna onder 2). De Versatel beschikkingen hebben deze keuzemogelijkheid
bevestigd. Een veel naar voren gebracht argument was dat, als de uitkoop-
procedure ter beschikking staat, de juridische fusie niet mag worden ge-
bruikt. De vraag was, met andere woorden, of een bieder die 95% van de
aandelen verwerft vrijelijk kan kiezen tussen de uitkoopregeling van
art. 2:92a BW (of tegenwoordig de uitstotingsregeling van art. 2:359c
BW) en een juridische fusie.191 Dit is van belang omdat de juridische fusie
een aantal voordelen biedt boven de uitkoopprocedure.192 Zo is zij simpeler,

191. Zie Leijten (1999a), p. 204.
192. Zie Leijten (1999a), p. 204-209.
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sneller en kostenefficiënter.193 Het is goed zich te realiseren dat het hier niet
gaat over een cash out fusie. Het betreft geen uitstoting tegen betaling in
contanten. De overblijvende minderheidsaandeelhouders krijgen in principe
aandelen in ruil voor hun aandelen in de verdwijnende vennootschap. In die
zin is het geen volwaardig alternatief voor uitkoop of uitstoting. De moge-
lijkheid voor uitstoting in contanten is theoretisch wel mogelijk, maar is in de
praktijk zeer beperkt (zie hierna onder 3).

2. Bij bezit van minder dan 95%
Wanneer de bieder minder dan 95% van de aandelen heeft verworven, kan hij
eveneens van een juridische fusie gebruikmaken. Voorop staat dat er ook in die
situaties geen rechtstreekse mogelijkheid is tot uitstoting tegen betaling in
contanten. Indien de fusie kan worden vormgegeven als een fusie tussen de
doelvennootschap en de beursgenoteerde overnemer, dan kan de overblijvende
minderheid op de beurs tussen de aandeelhouders van de overblijvende
vennootschap verdwijnen. Als dat niet kan, hetgeen vaak het geval zal zijn,
behoort een driehoeksfusie tot de mogelijkheden. Als de overnemer behoort tot
een beursgenoteerd concern (al dan niet buitenlands194) dan kan de overblij-
vende minderheid ook langs deze weg uit de concernverhoudingen worden
gelicht. Als aan de kant van de overnemer geen sprake is van een beursnotering,
bestaat het ‘Versatel’ alternatief. Door een driehoeksfusie kan het belang van de
overgebleven minderheid worden verwaterd tot onder de 5%, waarna de
uitkoopprocedure kan worden gevolgd. Maar ook aan deze route zijn beper-
kingen verbonden. Nog los van de vraag of de fusie uiteindelijk leidt tot een
uitkoopprocedure, uit de jurisprudentie volgt dat het niet eenvoudig is om de
minderheid via een driehoeksfusie uit te stoten. Dit wordt goed geïllustreerd
door de perikelen rondom de overname van Versatel, waar het uiteindelijk, na
een aantal moeizame pogingen, niet is gelukt.

Uit de eerste Versatel-beschikking van de Hoge Raad blijkt dat de fusiecon-
structie ter uitstoting niet ten principale in strijd is met de fusieregels uit Titel 7
van Boek 2 BW of neerkomt op een omzeiling van de uitkoopregeling van

193. Zie de eerste OK beschikking inzake Shell. Leijten komt tot de conclusie dat een geval
waarin het bewandelen van de fusieweg na een openbaar bod wegens strijd met de goede
trouw niet mogelijk is, omdat ook de uitkooproute openstaat, niet goed denkbaar is. Hij stelt
dat er altijd andere redenen zijn voor een fusie. Daarnaast biedt ook de fusie specifieke
waarborgen voor minderheidsaandeelhouders en is in de Memorie van Toelichting expliciet
besproken dat de minderheidsaandeelhouders niet het recht hebben om uitgekocht te
worden; het gaat om een recht van de meerderheidsaandeelhouder om uit te kopen. Zie
Leijten (1999a), p. 208. Zie ook Leijten (2007c).

194. Bij Versatel was dit nog niet mogelijk. Inmiddels is een grensoverschrijdende juridische
fusie mogelijk. Dan had in dit geval aandelen Tele2 AB geboden kunnen worden. Zie ook
Doorman (2008a).
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art. 2:92a BW. Wel oordeelt de Hoge Raad dat een besluit tot fusie dat enkel en
alleen tot strekking heeft de minderheidsaandeelhouders uit te stoten in strijd
kan zijn met art. 2:8 BW. Of het zich bedienen van een zodanige constructie
jegens de minderheidsaandeelhouders in strijd is met art. 2:8 BW hangt af van de
omstandigheden van het geval waarbij dient te worden meegewogen of de
minderheidsaandeelhouders daardoor onevenredig worden benadeeld.195 Een
uitstotende meerderheidsaandeelhouder moet in Nederlandse verhoudingen dus
expliciet rekening houden met de belangen van minderheidsaandeelhouders. De
Hoge Raad heeft een jegens minderheidsaandeelhouders in acht te nemen
zorgvuldigheidsplicht geformuleerd, die ook geldt in uitstotingssituaties.196 De
precieze invulling van de zorgvuldigheidsplicht is sterk afhankelijk van de
omstandigheden van het geval. De Versatel-beschikking van de Hoge Raad heeft
een aantal dingen wat duidelijker gemaakt, maar er blijven nog vele vragen open.
Bovendien werd de door Tele2 beoogde constructie om de minderheidsaandeel-
houders uit te stoten in abstracto aan de Hoge Raad voorgelegd. Alleen het
voornemen is getoetst, niet de constructie zelf.197 De vraag of een bepaalde
uitstotingsconstructie toelaatbaar is zal door rechters van geval tot geval moeten
worden bekeken.

De door de uitstotende partij in acht te nemen zorgvuldigheidsplicht is door de
rechtbank bij de KBB/Vendex fusie al enigszins ingevuld. Het eigen belang
van de meerderheidsaandeelhouder mag niet altijd voorrang worden gegeven
en de minderheidsaandeelhouders moeten goed worden geïnformeerd. Ook uit
de Versatel beschikkingen blijkt dat aan een goede informatievoorziening
veel waarde wordt gehecht.198 Zo is van belang dat de intenties van de bieder
transparant zijn en vantevoren in het biedingsbericht zijn gecommuniceerd.
Aandeelhouders die hun aandelen niet aanbieden weten dan expliciet dat

195. HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt. Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237
m.nt. Assink (HR Versatel I ).

196. Zie HR 1 maart 2002, NJ 2002, 296 m.nt. Maeijer, JOR 2002/79 m.nt. Van den Ingh
(Zwagerman Beheer), rov. 3.4.

197. Zoals Schild terecht opmerkt, is het ‘van belang te realiseren dat de (primaire) vraag
waarover de Hoge Raad diende te oordelen – de toelaatbaarheid van de door Tele2 beoogde
constructie om de minderheidsaandeelhouders uit te stoten – in abstracto aan de orde werd
gesteld. Alleen het voornemen van Tele2 daartoe is getoetst. Uit deze uitspraak volgt dan
ook niet zonder meer dat het door middel van een fusie doen verminderen van een
minderheidsbelang tot onder de 5% grens, om het vervolgens te kunnen uitkopen,
ontoelaatbaar is. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval of ook in het
concrete geval een dergelijke constructie de toets der kritiek zal kunnen doorstaan. Bij een
geschil daarover is het aan de rechter de belangen van alle aandeelhouders af te wegen.’ Zie
Schild (2007), p. 281.

198. Zie ook Storm (2007), p. 167.
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deze mogelijkheid er in zit.199 De gerechtvaardigde verwachtingen van
minderheidsaandeelhouders spelen dus een rol.200 Daarnaast is ook de waarde-
ring en de ruilverhouding belangrijk.201 De waardebepaling dient vooraf door
deskundigen te geschieden. Bovendien moet de overblijvende minderheid
meedelen in de te behalen synergievoordelen.202 Een relevante factor lijkt
mij of de minderheidsaandeelhouders genoegen moeten nemen met aandelen in
een niet beursgenoteerde entiteit. Wanneer de aandeelhouders aandelen krijgen
in een liquide markt, dan zal een en ander minder snel in strijd zijn met de
redelijkheid en billijkheid dan wanneer dit niet het geval is.203 Wanneer geen
sprake is van beursgenoteerde aandelen, is het de vraag of een redelijke
ruilverhouding alleen wel voldoende is. Moet er dan ook nog een exit-
mogelijkheid worden geboden, zoals de putoptie die in Versatel werd gebruikt?
De overnemer zal in de praktijk een dergelijke exit-mogelijkheid wel willen
bieden. Hoe meer minderheidsaandeelhouders hier gebruik van maken, hoe
minder aandeelhouders er overblijven.

Een heikel punt is altijd geweest of een fusie met uitsluitend het doel de
minderheid uit te stoten is toegestaan. Er is betoogd dat het bewandelen van de
weg van een fusie met slechts het oogmerk om een of meer aandeelhouders uit
te stoten in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. Wanneer de
uitstoting een bijkomstigheid is bij een fusie die met een ander oogmerk
geschiedt, dan moeten de minderheidsaandeelhouders deze uitstoting op de
koop toenemen.204 Aangezien bijna altijd wel andere redenen zijn aan te voeren
voor een fusie, was deze beperking niet knellend.205 Een belangrijk aspect van
de Versatel-beschikking is dat de Hoge Raad erkent dat de wens om van de
minderheid af te komen een legitiem belang is voor een fusieconstructie waarbij
dat wordt bewerkstelligd. Desondanks lijken aanvullende argumenten toch wel
relevant te blijven. Dit om ervoor te zorgen dat de gekozen constructie niet in
strijd is met art. 2:8 BW. Of enkel de legitieme wens tot uitstoting de
redelijkheid van de fusie bij Versatel volledig had kunnen dragen is niet
helemaal duidelijk. Voor Tele2 was, naast uitstoting, uitvoering van de drie-
hoeksfusie noodzakelijk om diverse fiscale redenen. Tevens beoogde Tele2

199. Zie ook de JOR-noot Van Solinge onder Rb Amsterdam 11 juni 1999, JOR 1999/174 m.nt.
Van Solinge (KBB/Vendex).

200. Zie ook Schild (2007), p. 277.
201. Zie ook Schild (2007), p. 277.
202. Zie ook Storm (2007) onder 3. Doorman stelt in zijn noot dat tracking stock zijns inziens

niet zal werken. Zie Doorman (2008a).
203. Zie Hermans (2006). Leijten is het hier niet mee eens, zie Leijten (2007c), p. 267.
204. Zie Dortmond (1989), p. 136-137, Asser-Maejier nr. 576. Leijten lijkt hetzelfde te zeggen,

maar is niet geheel duidelijk of het altijd voor juridische fusies geldt, of alleen als alternatief
voor uitkoop. Zie Leijten (1999a), p. 208.

205. Zie Leijten (1999a), p. 208 en Ch. Honée (2005), p. 520.
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door middel van de voorgenomen fusie fiscale optimalisatie van het concern, de
rationalisatie van kosten die verband houden met de huidige structuur en het
behalen van synergievoordelen. De vraag is of de fusie in strijd zou zijn met
art. 2:8 BW als deze – bijkomende – redenen er niet waren geweest.206 Het lijkt
erop dat er toch een economische noodzaak moet zijn voor uitstoting en dat de
meerderheidsaandeelhouder deze ook inzichtelijk moet maken.207 In de prak-
tijk lijkt het aanvoeren van aanvullende zakelijke argumenten voor de fusie, die
er inderdaad meestal ook wel zullen zijn, voorlopig dan ook raadzaam. Ik vind
deze discussie enigszins krampachtig. Een fusie met als enig doel uitstoting na
afloop van een openbaar bod moet mijns inziens in principe zijn toegelaten. De
wens om de minderheid uit te stoten na een – geslaagd – openbaar bod is op
zichzelf een legitiem doel. De overnemer mag daartoe alle juridische middelen
gebruiken die hem ter beschikking staan, mits dit niet in strijd komt met de
redelijkheid en billijkheid. Bij de afweging of dit laatste het geval is, dient het
doel waarmee de juridische fusie wordt aangegaan mijns inziens geen rol te
spelen. Het gaat om de wijze waarop de fusie is ingericht en hoe met de
belangen van de minderheid wordt omgegaan. In de VS heeft men zich in het
begin ook gericht op het doel van de fusie, maar daar is men van afgestapt. Dat
blijkt duidelijk uit de ontwikkeling in de rechterlijke uitspraken. Eerst werden
er met de business purpose test eisen gesteld aan het doel van de uitstoting.
Uiteindelijk heeft men dit losgelaten. Men heeft erkend dat uitstoting op
zichzelf een legitiem doel is. Bovendien kwam men tot de conclusie dat de
rechter zich niet moet bezighouden met wat een legitiem ondernemingsdoel is,
maar zich moet beperken tot een oordeel over de billijkheid van de transactie.
Ook daarin is men in de VS nog terughoudender dan in Nederland. Als de
meerderheidsaandeelhouder zich houdt aan bepaalde procedurele spelregels
(een onafhankelijke commissie van de board die over de fusie onderhandelt en
een goedkeuring van de fusie door een meerderheid van de minderheidsaan-
deelhouders) en er geen sprake is van fraude of misleiding, dan laten rechters de
fusie in principe in stand. Dan wordt er door rechters vanuit gegaan dat de
transactie billijk is. Slechts als de eisende minderheidsaandeelhouders het
tegendeel bewijzen, beoordeelt de rechter zelf of de fusie volledig billijk

206. De Hoge Raad overweegt in Versatel dat de OK terecht heeft geoordeeld dat er geen sprake
is van strijd met art. 2:8 BW ‘omdat met de driehoeksfusie mede kan worden voorkomen
dat – hetgeen onwenselijk wordt geacht – binnen het Tele2-concern op het niveau van en
werkmaatschappij minderheidsaandeelhouders blijven bestaan en dat deze fusie ook om
diverse fiscale redenen noodzakelijk is.’ Zie HR 14 september 2007, NJ 2007, 610 m.nt.
Maeijer (onder NJ 2007, 612), JOR 2007/237 m.nt. Assink (HR Versatel I ), rov. 4.3

207. Zie ook Schild (2007), p. 277. Bij een cash out fusie kunnen zelfs legitieme bijkomende
argumenten niet redden, zie de Shell-uitspraak. Daar komt de OK tot de conclusie dat Shell
in strijd met art. 2:8 heeft gehandeld. De motieven die zijn aangevoerd voor de keuze van
een juridische fusie doen daaraan niet af. OK 20 december 2007, JOR 2008/36, m.nt. Van
der Korst (Trafalger/Shell II ).
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is.208 Daarbij moeten wij ons goed realiseren dat het in de VS kan gaan om de
uitstoting door een meerderheidsaandeelhouder met ‘slechts’ 50,5%
(zie Weinberger) en dat het dan ook nog kan gaan om een cash-out merger,
waarbij de uitgestoten aandeelhouders tegen betaling in contanten kunnen
worden uitgestoten. In Nederland hebben we het daar niet over. Hier blijven
de overgebleven minderheidsaandeelhouders aandeelhouder, alleen in een
andere entiteit. Hoogstens kunnen zij door verwatering onder de 5% komen,
waarna ze kunnen worden uitgekocht. Bij die beoordeling of een fusie in strijd
is met art. 2:8 BW moeten mijns inziens ook in Nederland de procedurele
waarborgen een belangrijke rol spelen, zodat aannemelijk is dat de minderheid
niet onevenredig is benadeeld. Het gaat hier dan om de zaken die hiervoor al
aan de orde zijn gekomen, zoals transparantie, adequate informatie over de
waardering en de ruilverhouding en wat er vantevoren in het biedingsbericht is
gecommuniceerd.209 Daarbij denk ik echter ook aan de rol van onafhankelijke
commissarissen. De gevolgde procedure, dus ook hoe met potentiële tegen-
strijdige belangen wordt omgegaan, is mijns inziens cruciaal voor het oordeel of
een fusie tot uitstoting in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Als
onafhankelijke commissarissen in het proces een prominente rol spelen, dient
ook de Nederlandse rechter terughoudend te zijn.

3. Cash-out fusies
Ten slotte de cash out fusie. De beschreven cash out methode, zoals door Shell
gehanteerd, is in Nederland theoretisch een mogelijkheid om van de minderheid
af te komen tegen betaling in contanten. In de praktijk lijkt deze echter niet goed
te gebruiken. Een belangrijke beperking is het maximum van 10% uit art. 2:325
lid 2 BW. Bij Shell ging het om een klein percentage overgebleven aandeel-
houders, ongeveer 1,5%, maar als dat percentage hoger is, loopt men sneller tegen
de beperking aan. Een nog grotere beperking vormt het feit dat door de Shell-
uitspraak de route van art. 2:325 lid 2 BW voor uitstotingsdoeleinden ongeoor-
loofd lijkt. Ook bij de beoordeling van dergelijke fusies is het uitgangspunt de
hoofdregel uit de Versatel beschikking. Een besluit tot fusie dat enkel en alleen tot
strekking heeft de minderheidsaandeelhouders uit te stoten kan onder omstan-
digheden in strijd zijn met art. 2:8 BW. In de literatuur werd al vrij algemeen
onderkend dat de door gekozen route in strijd zou zijn met de redelijkheid en
billijkheid en dit is door de Ondernemingskamer in haar uitspraak bevestigd. Uit
de uitspraak vloeit voort dat een cash out fusie via de route van art. 2:325 BW,
waarbij de overgebleven aandeelhouders alleen een bedrag in geld krijgen, in feite
per definitie in strijd is met art. 2:8 BWen dus niet snel stand zal houden. Bij een

208. Let wel, het kan hier gaan om een uitstotingsfusie in contanten, met slechts een meerderheid
van 50,5%.

209. Zie ook de noot van Van Solinge onder Rb Amsterdam 11 juni 1999, JOR 1999/174 m.nt.
Van Solinge (KBB/Vendex) en Meijer (2005), p. 166.
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dergelijke cash out fusie kunnen zelfs legitieme bijkomende argumenten een
bieder niet redden. In haar Shell-beschikking komt de Ondernemingskamer tot de
conclusie dat Shell in strijd met art. 2:8 BW heeft gehandeld, ondanks de
bijkomende motieven die zijn aangevoerd voor de keuze van een juridische fusie.

6.4 Analyse

Tussen de wijze waarop overgebleven minderheidsaandeelhouders in Neder-
land en in de VS kunnen worden uitgestoten bestaan grote verschillen. In
algemene zin kan worden gezegd dat mogelijkheden tot uitstoting in de VS vele
malen ruimer zijn dan in Nederland. Met name de ruime wijze waarop in de VS
aandeelhouders kunnen worden uitgestoten tegen betaling in contanten vormt
een belangrijk verschil. Een dergelijke uitstootmogelijkheid bestaat in Neder-
land in principe slechts als de bieder meer dan 95% van de aandelen verwerft.
De uitkoop- en uitstotingsprocedures van art. 2:92a BW en art. 2:359c BW
geven aan bieders met meer dan 95% van de aandelen de mogelijkheid om
tegen betaling van een door de rechter vastgestelde prijs van de minderheid af te
komen. Dit is een recht voor de meerderheidsaandeelhouder, waarbij geen
sprake is van een belangenafweging. Of anders gezegd, de belangenafweging is
bij voorbaat door de wetgever verricht in het voordeel van de meerderheids-
aandeelhouder. Via deze procedures wordt de overblijvende minderheid uit-
gestoten tegen betaling in contanten. Daarnaast bestaat er na afloop van een
openbaar bod een verkooprecht voor minderheidsaandeelhouders op grond van
art. 2:359d BW. Als de minderheidsaandeelhouders hier gebruik van maken,
verdwijnen zij ook tegen betaling in contanten. De VS kent dergelijke
procedures niet. Desondanks is het verschil tussen beide systemen als de bieder
een overgrote meerderheid van de aandelen heeft in de praktijk niet zo groot. In
de VS bestaat er weliswaar geen uitkoop- of uitstotingsprocedure, maar de
short-form merger komt in feite op hetzelfde neer. Bij een uitkoop bepaalt de
rechter de prijs, terwijl deze bij een short-form merger door de meerderheids-
aandeelhouder wordt vastgesteld. Bij een short-form merger hebben aandeel-
houders – uitsluitend – recht op appraisal door de rechter, dus toetsing achteraf,
terwijl dit bij de uitkoopprocedure vooraf is en de bescherming er altijd is. Een
verschil is bovendien de 90% grens in de VS, terwijl in Nederland de grens op
95% is gelegd. De VS kent verder geen verkooprecht voor overblijvende
minderheidsaandeelhouders. Het genoemde recht van appraisal lijkt er op,
maar is toch anders. Het geldt alleen bij een fusie en alleen als de meerderheid
van de aandeelhouders voor een fusie kiest. Het kan niet zelfstandig worden
uitgelokt. Dit in tegenstelling tot het verkooprecht van art. 2:359d BW.

Zeker in situaties waarin een overnemer een overgrote meerderheid van de
aandelen in bezit heeft gekregen, maar niet voldoende om de hiervoor genoemde
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verkorte procedures te gebruiken (de short-form merger in de VS en de uitkoop-
of uitstotingsprocedure in Nederland) is het in Nederland in verhouding tot de VS
een stuk moeilijker om de overblijvende minderheid uit te stoten. In de VS zijn
voor overnemers met minder dan 90% van de aandelen (maar meer dan 50%) de
belangrijkste twee routes om de overblijvende minderheid uit te stoten de long-
form merger en de combinatie van een tender offer gevolgd door een short-form
merger. Van groot belang is dat ook hierbij in principe altijd tegen betaling in
contanten kan worden uitgestoten, zelfs met maar een kleine meerderheid van de
stemmen.

Bij een long-form merger uitgestoten aandeelhouders hebben in principe
wel een appraisal right. Zij hebben ook ruime mogelijkheden om in rechte
tegen de fusie te ageren op grond van schending van de fiduciaire verplich-
tingen (deze nuissance value heeft in de praktijk waarde). Maar, als de fusie
volledig billijk is, dan hebben de aandeelhouders geen keuze, en moeten zij
genoegen nemen met geld. Daarbij speelt, zoals zo vaak in de VS, de bewijs-
lastverdeling een grote rol. Als de meerderheidsaandeelhouder een aantal
procedurele voorwaarden in acht neemt, dan is het aan de aandeelhouders om
te bewijzen dat de transactie niet volledig billijk was. Bij de tender offer/short
form merger combinatie kunnen aandeelhouders zich in wezen slechts op de
appraisal procedure beroepen. Bij de beoordeling of de controlerende aandeel-
houder zijn fiduciaire verplichtingen heeft geschonden behoeft deze niet aan te
tonen dat de transactie volledig billijk was (de entire fairness test), maar wordt
hij beschermd door de business judgment rule. Dit terwijl bij een long-form
merger de transactie in principe wel aan entire fairness zal worden getoetst. En
om hieraan te kunnen voldoen, dient aan een groot aantal procedurele voor-
waarden te worden voldaan (onafhankelijke special committee met vergaande
bevoegdheden, goedkeuring door een meerderheid van de minderheid). In de
VS is dus de enigszins merkwaardige situatie ontstaan, dat de tender offer/short
form merger combinatie anders wordt behandeld dan de gewone long-form
merger. Voor dit onderscheid is geen goede ratio te geven. Ook de rechters in
Delaware worstelen hiermee.

Voor de uitstoting van de overblijvende minderheid kan ook in Nederland de
juridische fusie tot op zekere hoogte uitkomst bieden. In algemene zin kan
worden gezegd dat na gestanddoening van een openbaar bod alle door de wet
en statuten toegestane instrumenten te gebruiken zijn om zich de volledige
zeggenschap over (en eigendom van de aandelen van) de doelvennootschap te
verschaffen en deze ‘van de beurs te halen’. Hiervoor kan dus ook de juridische
fusie worden gebruikt. Het fusiebesluit dient wel te voldoen aan de eisen van
redelijkheid en billijkheid die voortvloeien uit art. 2:8 BW. Wanneer hieraan
precies is voldaan is niet geheel duidelijk. Het is te verwachten dat zich op dit
terrein nog vele ontwikkelingen zullen voordoen. In de VS is deze problematiek
in de rechtspraak al veel uitgebreider aan bod gekomen dan in Nederland. Ook
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op dit terrein kunnen wij dus van de Amerikaanse ervaringen leren.210 Bij het
kijken naar de VS voor inspiratie moeten wij ons echter wel realiseren dat de
situatie in de VS verre van ideaal is. Er is veel jurisprudentie, maar deze is vaak
moeilijk te doorgronden en inconsistent. De wijze waarop fusies worden
beoordeeld is in de afgelopen vijftig jaar tijd heen en weer gegaan tussen
verschillende opvattingen. De ene keer is de appraisal procedure de enige
remedie voor aandeelhouders. Enige tijd later blijkt dan weer dat er toch ook
geageerd kan worden op grond van schending van de fiduciaire verplichtingen
door de controlerende aandeelhouder. Interessant in het Amerikaanse systeem
zijn de gedachten rondom de beoordeling wanneer een transactie volledig
billijk moet zijn. Het gaat daarbij om fair dealing en fair price. In wezen gaat
het daar in ons systeem ook om. De vereiste redelijkheid en billijkheid ziet
zowel op de besluitvorming als op de ruilverhouding.211 In de VS wordt fair
dealing bewerkstelligd door onafhankelijke commissies en door goedkeuring
door een meerderheid van de minderheid. Het zijn interessante ideeën waaraan
ook in Nederland kan worden gedacht om ervoor te zorgen dat een uitstotings-
fusie niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Hierbij moet worden
bedacht dat het in Nederland niet gaat om uitstoting tegen betaling in contanten.
De uitgestoten aandeelhouder blijft aandeelhouder, alleen in een andere entiteit.
Met minder dan 95% van de aandelen kan een bieder hoogstens een drie-
hoeksfusie uitvoeren, waardoor de overblijvende minderheid verwatert tot
onder de 5% grens en de bieder alsnog tot uitkoop kan overgaan.212 Aan de
Versatel-kwestie kan men zien hoe moeizaam deze route kan zijn.

Deze tweede fase is in de hele discussie over beschermingsmaatregelen en de
dynamische overnamemarkt wat mij betreft een onderbelicht aspect.213 De
moeizame mogelijkheden om de overblijvende minderheid te kunnen uitstoten
heeft op bieders ongetwijfeld een bepaalde afschrikkende werking. Dit gegeven
moet mijns inziens niet worden onderschat, ook niet bij de rechtsvergelijking
tussen Nederland en de VS. De wijze van inrichting van de uitstootmogelijk-
heden is een afweging van belangen tussen het belang van de controlerende
aandeelhouder, de overnemer, en de overblijvende minderheidsaandeelhouders.
In de VS heeft men op dit terrein duidelijk andere keuzes gemaakt. Het is in
Nederland veel moeilijker om de overblijvende aandeelhouders uit te stoten. De
conclusie kan zijn dat er in Nederland in de tweede fase meer waarde wordt

210. Zie Conclusie AG Timmerman bij Versatel en Schild (2007), p. 281.
211. Rb. Amsterdam 6 februari 2002, JOR 2002/61. Zie Leijten (2007c), p. 267.
212. De procedure van art. 2:359c BW zul dan niet meer ter beschikking staan, vanwege het feit

dat de driemaandstermijn zal zijn overschreden. Het verkooprecht voor minderheidsaandeel-
houders van art. 2:359c BW is dan om dezelfde reden waarschijnlijk niet meer beschikbaar.

213. Dit punt wordt ook aangestipt door Leijten (2007c), p. 265.
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gehecht aan de bescherming van de minderheidsaandeelhouder.214 De vraag is
waarom. Als 90% van de aandeelhouders ingaat op een openbaar bod en er
vervolgens in een tweede fase in een volledig transparante, tevoren aangekon-
digde fusie plaatsvindt, waarom zou de overblijvende minderheid dan geen
genoegen moeten nemen met contanten. Als de 3e EG-Richtlijn hiervoor de
ruimte biedt, zou het mijns inziens goed zijn als ook in Nederland een cash-out
fusie mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld bij bezit van 75% van de aandelen (in de
praktijk vaak al de grens voor een fusiebesluit).215 In ieder geval zou de grens
van voor de uitstotingsprocedure uit art. 2:359c BW mijns inziens moeten
worden verlaagd naar 90%, zoals ook door de 13e EG-Richtlijn is toege-
staan.216 Ten slotte moeten rechters bij de beoordeling van uitstotingsacties
terughoudend zijn, en zich met name richten op de gevolgde procedure. Als er
een zorgvuldig proces is gevolgd, met betrokkenheid van en goedkeuring door
onafhankelijke commissarissen, zouden rechters er in principe vanuit moeten
mogen gaan dat een fusie niet in strijd is met art. 2:8 BW. Zij moeten de
belangen van de minderheid, zeker na een succesvol openbaar bod, niet te
zwaar laten wegen.

214. Zie, in de context van de invoering van de uitstotingsregeling van art. 2:359c BW, Leijten
(2007c), p. 264-265 en Hijmans van den Bergh (2006), p. 227. Nog een voorbeeld is dat de
aandeelhouder bij de uitkoopregeling en de uitstotings- en de verkoopregeling altijd
contanten krijgt. Dit is een expliciete keuze, zie het antwoord van de minister op vragen
van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Kamerstukken I 2006-2007, 30 419, C, p. 11.

215. Uit Raaijmakers (1980), p. 157-159, lijkt te volgen dat dit mogelijk zou moeten zijn op
grond van art. 30 van de derde EG-Richtlijn.

216. Zie ook Leijten (2007c), p. 264 en Hijmans van den Bergh (2006), p. 227.
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