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Onder nemings recht 2020/54
Het verrichte onderzoek naar bescherming tegen onge-
wenste overnames kan worden gezien tegen de achter-
grond van enkele recente pogingen tot ongewenste 
overnames van Nederlandse beursgenoteerde vennoot-
schappen; denk aan PostNL, Unilever en AkzoNobel. 
Hierbij ontstond discussie of de bescherming van ‘ei-
gen’ vennootschappen tegen ongewenste overnames 
door vooral buitenlandse bieders wel afdoende is. Om 
deze discussie uit de nationale sfeer te halen, is door de 
auteurs een rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd. 
De aanwezigheid en het gebruik van beschermingscon-
structies in Nederland alsmede in een aantal landen 
met grote Europese economieën, te weten Duitsland, 
Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk zijn onder-
zocht.

1.  Inleiding

Er is door de auteurs een rechtsvergelijkend onderzoek 
uitgevoerd naar bescherming tegen ongewenste overna-
mes bij beurs ge no teer de vennootschappen. In dit ver-
band zijn de aanwezigheid en het gebruik van bescher-
mingsconstructies in Nederland alsmede in een aantal 
landen met grote Europese economieën, te weten 
Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk 
(hierna: VK) onderzocht.
Het verrichte onderzoek kan worden gezien tegen de ach-
tergrond van enkele recente pogingen tot ongewenste 
overnames van Nederlandse beurs ge no teer de vennoot-
schappen; denk aan PostNL, Unilever en AkzoNobel.2 
Hierbij ontstond discussie of de bescherming van ‘eigen’ 
vennootschappen tegen ongewenste overnames door 
vooral bui tenlandse bieders wel afdoende is. De reactie 
van regelgevende zijde was de indiening van het 

1 Hanny Schutte-Veenstra en Hylda Boschma zijn beiden als hoogleraar 
Onderneming en Recht respectievelijk hoogleraar Onder nemings recht 
verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. In de periode 
van september 2018 tot en met februari 2019 hebben Laura Dolstra, Alex 
Huizinga, Daniël Kelderhuis en Gabriël Unval als masterstudenten aan 
genoemde faculteit ten behoeve van deze bij dra ge rechtsvergelijkend 
onderzoek verricht. Deze bij dra ge is afgesloten op 19 december 2019.

2 In deze bij dra ge laten we het onderwerp van de bescherming van na tio-
na le vennootschappen die behoren tot zogenoemde vitale sectoren bui-
ten beschouwing. Zie hierover het rapport van de Nijmeegse collega’s 
Claartje Bulten en Bas de Jong, ‘Vitale Vennootschappen in Veilige 
Handen’ uitgebracht door het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht 
aan het WODC, d.d. 17 april 2017.

Prof. mr. J.N. Schutte-Veenstra & prof. mr. H.E. Boschma, in samenwerking 
met Laura Dolstra, Alex Huizinga, Daniël Kelderhuis en Gabriël Unval1

Wetsvoorstel Bedenktijd door het bestuur van een beurs-
ge no teer de vennootschap in december 2019.3
Deze gang van zaken laat een trend zien die ook in de an-
dere landen is waar te nemen. Een of enkele (pogingen 
tot) controversiële overnames leiden tot ontsteltenis bij 
beleggers, het publiek en politici in het betrokken land, 
waardoor de roep om nieuwe regelgeving ontstaat, aan 
welke roep de regelgever vervolgens gehoor geeft. Met 
andere woorden, er is sprake van ‘incident driven’ regel-
geving.4 Zo leidde in Duitsland de overname van 
Mannesmann door het Engels/Amerikaanse telecombe-
drijf  Vodafone in 2000 tot de wetswijziging dat voor het 
opzetten van beschermingsconstructies tegen een onge-
wenste overname de goedkeuring van de AV niet nodig 
is.5 In de nasleep van de vijandige overname door Mittal 
Steel van Arcelor6 vaardigde de Franse wetgever in 2014 
de ‘Act Florange’7 uit, waardoor langetermijnaan deel-
houders van rechts we ge een dubbel stemrecht verkrij-
gen. Een ander voorbeeld betreft de verhuizing van het 
Fiat-concern naar Nederland8 alsmede de overname van 
Parmalat door haar Franse concurrent Groupe Lactalis,9 
wat er mede voor zorgde dat het sinds jaar en dag in 
Italië bestaande verbod op aandelen met meervoudig 
stemrecht werd opgeheven. Ten slotte introduceerde het 
Takeover Panel in het Verenigd Koninkrijk nieuwe regels 
nadat het Amerikaanse Kraft Foods er in 2010 in was ge-
slaagd de iconische VK-vennootschap Cadbury plc over 

3 Te raadplegen via: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/ 
2019/12/19/wetsvoorstel-bedenktijd-door-het-bestuur-van-een- 
beursvennootschap. Het idee werd gelanceerd ten tijde van de biedings-
strijd rondom AkzoNobel en was vooral ook bedoeld om ervoor te zor-
gen dat een andere icoon van het Nederlandse be drijfs leven: Ahold 
Delhaize NV, behoed werd voor een (bui tenlandse) overname. Zie over 
de verlenging van de optie op beschermingsprefs bij Ahold Delhaize NV, 
de discussie tussen C.A. Schwarz en R.A.F. Timmermans in Onder-
nemings recht 2018/96 en 2018/134.

4 Zie hierover Matteo Gatti, die spreekt van een reform loop. Vgl. Matteo 
Gatti, ‘Upsetting Deals and Reform Loop: Can Companies and M&A Law 
in Europe Adapt to the Market for Cor po rate Control?’, Columbia Journal 
of European Law 2018, te raadplegen via: papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=3205391.

5 Het betrof wijzigingen van het Wertpapiererwerbs und 
Übernahmegesetz (WpÜG).

6 Arcelor was weliswaar een Luxemburgse vennootschap maar met haar 
hoofdkantoor en vele activiteiten in Frankrijk. Vgl. Steven Davidoff 
Solomon, ‘France Answers Hostile Bids with the Two-Vote Share’, New 
York Times (May 19, 2015); te raadplegen via: www.nytimes.com/ 
2015/05/20/business/dealbook/france-answers-hostile-bids-with- 
thetwo-vote-share.html.

7 Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle.
8 Vgl. M. van Olffen, ‘Nederlandse loyali teits aan delen met een Frans saus-

je’, Onder nemings recht 2013/67, p. 333-337.
9 Vgl. Luca Enriques & Matteo Gatti, ‘Creeping Acquisitions in Europe: 

Enabling Companies to Be Better Safe than Sorry’, 15 J. CORP. LAW STUD. 
58 (2015).
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te nemen, waarna Kraft bepaalde verplichtingen en toe-
zeggingen jegens de werknemers niet na kwam.10

De achtergrond van het ‘incident driven’ zijn van sommi-
ge regelgeving op het terrein van openbare biedingen is 
dat op het overnametoneel zeer belangrijke en grote 
vennootschappen verschijnen. Omdat der ge lij ke ven-
nootschappen van groot belang zijn voor de na tio na le 
economie, mede gelet op werkgelegenheidsaspecten en 
belastingopbrengsten, wenst een na tio na le overheid 
deze graag binnen de landsgrenzen te houden. Het pro-
tec tionisme is vaak de winnaar in deze situaties.

In deze bij dra ge doen wij verslag van het onderzoek naar 
het voorkomen van beschermingsconstructies in de vijf 
hiervoor genoemde landen. De bij dra ge is als volgt opge-
bouwd. Par. 2 bevat een algemeen kader waarbij enkele 
onderwerpen worden behandeld die van belang zijn voor 
een goed begrip van de in de onderzochte landen gelden-
de regelgeving betreffende beschermingsconstructies. 
Vervolgens verstrekken wij in par. 3 enkele relevante nu-
merieke gegevens ter zake van openbare biedingen en 
bespreken wij voorkomende beschermingsconstructies. 
Par. 4 bevat een afsluitende beschouwing.

2.  Algemeen kader

2.1  Variëteit van belangen
Bij beurs ge no teer de vennootschappen zijn diverse stake-
holders betrokken, waaronder aan deel houders, bestuur-
ders, commissarissen, werknemers, schuldeisers, afne-
mers, toeleveranciers, crediteuren, consumenten etc. De 
belangen van deze stake holders variëren. Dat kan ook het 
geval zijn binnen een groep van stake holders. Zo vormen 
de aan deel houders geen homogene groep; zij hebben als 
groep geen gelijksoortig belang. Er is met andere woor-
den geen ‘maatman-aan deel houder’. De groep aan deel-
houders bestaat veelal uit personen van verschillend 
pluimage, zoals institutionele beleggers, indexbeleggers, 
activistische aan deel houders en controlerende aan deel-
houders.

Naar Nederlands recht geldt sinds jaar en dag dat aan-
deel houders bij hun handelen hun eigen belangen mo-
gen nastreven, zolang zij zich ten opzichte van de ven-
nootschap, haar organen en hun medeaan deel houders 
gedragen naar maatstaven van redelijkheid en billijk-

10 Dit leidde tot de introductie van regels voor het nakomen door de bieder 
van zogenoemde post-offer undertakings. Zie Rule 19.5 e.v. Takeover 
Code. Vgl. Paul Davies, Klaus J. Hopt & Wolf-George Ringe, ‘Control 
Transactions’, in: Reinier Kraakman et al. (red.), The Anatomy of Cor po rate 
Law: A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press 
2017, p. 205-209. Ook scherpte het Takeover Panel de put up or shut 
up-regel aan door een deadline van 28 dagen te introduceren waarin de 
mogelijke bieder zijn intenties duidelijk moet maken. Zie Rule 2.6(a) 
Takeover Code. Vgl. The Takeover Panel-Code Committee, Review of the 
2011 Amendments to the Takeover Code (2012); te raadplegen via: 

 www.thetakeoverpanel .org.uk/wp-content/uploads/2012/01/ 
2012-8.pdf.

heid.11 Hoe zit dat in de overige onderzochte landen? In 
het VK-recht mag een aan deel houder bij de uitoefening 
van zijn stemrecht het eigen belang vooropstellen, met 
dien verstande dat “the power must be exercised ratio-
nally, in good faith and for the pur pos es for which the 
power is grant ed.”12 Naar Duits en Italiaans recht mogen 
aan deel houders bij het uitoefenen van hun stemrecht in 
de AV zich niet louter laten leiden door eigen belangen. 
Zo kan een be sluit van de Hauptversammlung worden 
aangetast, ingeval een aan deel houder bij de uitoefening 
van zijn stemrecht voor zichzelf of een derde een eigen 
voordeel ten nadele van de vennootschap of van de ove-
rige aan deel houders nastreefde.13 In Italië mag een aan-
deel houder zijn stemrecht niet uitoefenen in de AV, in-
dien hij bij de be sluit vor ming een belang heeft dat 
strijdig is met dat van de vennootschap. Bij niet- nale ving 
van dit voorschrift kan het be sluit worden aangevochten 
door tegenstemmende of afwezige aan deel houders, in-
geval het be sluit nadelig is voor de vennootschap en zon-
der de stem van de geconflicteerde aan deel houder(s) 
niet tot stand zou zijn gekomen.14 Het Franse recht kent 
geen algemeen wettelijk verbod voor een geconflicteer-
de aan deel houder zijn stemrecht uit te oefenen in de  
assemblée générale. Indien deze stemrechtuitoefening 
echter nadeel berokkent aan de vennootschap en de 
medeaan deel houders, is het aan de rechter om hieraan 
sancties te verbinden.15

Verder zijn er de belangen van werknemers. Een overna-
me kan de werkgelegenheid negatief beïnvloeden. 
Onder nemings rechtelijk gezien is bij een overname van 
belang dat werknemers(vertegenwoordigers) het recht 
hebben hierover tijdig geïnformeerd en geraadpleegd te 
worden.16

Andere stake holders, zoals schuldeisers, afnemers en toe-
leveranciers zijn voor de bescherming van hun belangen 
– in het bijzonder bij een overname – met name aange-
wezen op contractueel bedongen rechten en zekerheden, 
zoals een change of control-clausule. Verder kan worden 
gewezen op de wettelijke kapitaalbeschermingsvoor-

11 Dit is in de preambule van de Cor po rate Gov er nance Code 2016 geëxpli-
citeerd, waarbij wordt vermeld dat hoe groter het belang is dat een aan-
deel houder in de vennootschap houdt, des te groter zijn ver ant woor de-
lijk heid is jegens de vennootschap, medeaan deel houders en andere 
stake holders. Vgl. B.F. Assink en L. Timmerman, ‘Lange termijn be trok-
ken heid van aan deel houders’, Onder nemings recht 2019/157.

12 Vgl. P.L. Davies & S.E. Worthington, Gower’s Principles of Modern 
Company Law, London: Sweet & Maxwell 2016, p. 644. De literatuur in 
het VK is overigens niet eenduidig. Zie Susan McLaughlin, Unlocking 
Company Law, Abingdon: Routledge 2018, par. 9.2.5.

13 Vgl. § 243 Abs. 2 AktG.
14 Vgl. art. 2373 al. 1 en 2 CC.
15 Vgl. Dominique Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, 

Joly éditions 2004, p. 149-150.
16 Het informatie- en adviesrecht van werknemers of hun vertegenwoor-

digers zoals de OR is gebaseerd op Richtlijn 2002/14/EG, PbEG 2002 
L 80/29. Zie specifiek voor een openbaar bod art. 6 lid 1 en 2, art. 8 lid 2, 
art. 9 lid 1 en art. 14 Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar 
overnamebod (Dertiende richtlijn), PbEG 2004 L 142/12.
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schriften ter bescherming van crediteuren, die op EU-
niveau zijn geharmoniseerd.17

Ten slotte zijn er de maatschappelijke belangen die tel-
kens belangrijker worden. In bij voor beeld de Aan deel-
houdersrichtlijn worden de langetermijnprestaties van 
beurs ge no teer de vennootschappen ook betrokken op 
ecologische en sociale factoren.18

2.2  Belangenafweging: stake holdermodel versus 
shareholdermodel

De bestuurders (zelf ook stake holders) krijgen bij het be-
sturen van de beurs ge no teer de vennootschap te maken 
met voormelde belangen. De weging van de betrokken be-
langen varieert per land. Ruwweg kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen het stake holdermodel en het 
share holdermodel. In het stake holdermodel dienen de be-
stuurders zich te richten naar het belang (op langere ter-
mijn) van de vennootschap en de met haar verbonden on-
derneming. Hierbij dienen alle deelbelangen te worden 
betrokken. In Nederland staat het stake holderbelang cen-
traal bij de be sluit vor ming over openbare biedingen. 
Bestuur en RvC hebben tot taak de strategie van de ven-
nootschap te bepalen19 en hierbij het vennootschapsbe-
lang als richtsnoer te nemen.20 De maatstaf hierbij is voor-
al het bevorderen van het bestendige succes van de door 
de vennootschap gedreven onderneming21 en lange ter-
mijn waardecreatie.22 De merites van een (dreigend) open-
baar bod moeten dan ook aan de hand van deze maatstaf 
worden beoordeeld. Dit betekent dat het bestuur samen 
met de RvC moet bepalen of de stand alone-strategie of de 
door het openbare bod beoogde strategie de meest succes-
volle toekomst biedt voor de onderneming.23 Daarbij moe-
ten de belangen van alle stake holders adequaat worden 
afgewogen.

17 Zie art. 44-86 Richtlijn (EU) 2017/1132.
18 Considerans nr. 14 van Richtlijn 2017/828/EU van 17 mei 2017, PbEU 2017 

L 132. Zie ook bpb 1.1.1 onder vi Cor po rate Gov er nance Code 2016. Vgl. 
B.F. Assink en L. Timmerman, a.w., 2019/157.

19 Vgl. HR 13 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7972, NJ 2007, 434, m.nt. J.M.M. 
Maeijer (ABN AMRO); HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0976, NJ 
2010/544, m.nt. P. van Schilfgaarde (ASMI); HR 4 april 2014, 
ECLI:NL:HR:2014:797, NJ 2014/286, m.nt. P. van Schilfgaarde (Cancun) en 
HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:652, NJ 2018/331, m.nt. P. van 
Schilfgaarde (Fugro).

20 Vgl. art. 2:129 lid 5 en art. 2:140 lid 2 BW.
21 HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:797, NJ 2014/286, m.nt. P. van 

Schilfgaarde (Cancun). Zie ook B.F. Assink, ‘Van Ven noot schaps rechtelijk 
belang (I) en (II)’, WPNR 2016/7111 en WPNR 2016/7112 en W.J.M. van 
Veen, ‘Ven noot schaps rechtelijke doorwerking, bestuursautonomie en 
bestuurstaak bij Joint Ventures na “Cancun”’, Onder nemings recht 
2015/88. De OK heeft de betekenis van de Cancun-uitspraak doorgetrok-
ken naar beurs ge no teer de vennootschappen; OK 12 oktober 2016, ARO 
2016/140 (Delta Lloyd), r.o. 3.6.

22 De Cor po rate Gov er nance Code 2016 gaat uit van lange termijn waarde-
creatie, dit in tegenstelling tot de Code uit 2008 die uitging van lange ter-
mijn aan deel houderswaarde.

23 Vgl. C.J.C. de Brauw, ‘De centrale rol van bestuur en RvC bij be sluit vor-
ming over strategie, openbare biedingen en bescherming tegen vijandige 
biedingen en aan deel hou ders acti vis me’ in: M. Lückerath-Rovers, B. Bier, 
H. van Ees en M. Kaptein (red.), Jaarboek Cor po rate Gov er nance 2018-
2019, Deventer: Wolters Kluwer, p. 141-156.

Ook het Duitse recht gaat uit van het stake holdermodel.24 
Het bestuur dient zich bij de vervulling van zijn taak25 
niet alleen naar de belangen van aan deel houders te rich-
ten, maar ook naar andere relevante belangen zoals die 
van werknemers en het algemeen belang (Gemeinwohl); 
de zogenoemde interessenplurale Zielkonzeption.26 De be-
langen van crediteuren worden overigens niet onder het 
belang van de vennootschap begrepen.27

In Frankrijk geldt even eens het stake holdermodel. Het be-
stuur heeft een algemene zorgplicht (devoir de diligence) 
en dient het intérêt social als leidraad te hanteren. De 
heersende opvatting is dat het intérêt social een veelom-
vattend concept is en de belangen van de vennootschap, 
aan deel houders, werknemers, klanten en crediteuren 
omvat.28 Recentelijk is in de Franse vennootschapswetge-
ving opgenomen dat vennootschappen in hun eigen be-
lang dienen te handelen, daarbij rekening houdend met 
de sociale en milieuaspecten van hun activiteiten.29

In tegenstelling tot de hiervoor genoemde landen geldt in 
het VK en Italië het shareholdermodel waarbij aan deel-
houderswaardecreatie voorop staat. Bij een openbaar bod 
vertaalt zich dit hierin dat de uiteindelijke beslissing over 
het al dan niet slagen van een openbaar bod behoort te 
liggen bij de aan deel houders die zich veelal zullen laten 
leiden door de hoogte van de biedprijs. In het VK is wet-
telijk vastgelegd dat het bestuur verplicht is “to promote 
the success of the company for the benefit of its members 
as a whole”.30 Andere belangen die voor dat succes van 
belang zijn, moeten hierbij wel in aan mer king worden 
genomen, maar zijn ondergeschikt aan het aan deel-
houdersbelang. Dit wordt het concept van enlightened 
shareholder value genoemd.31 Ook in Italië is het belang 

24 Dit wordt voor het terrein van de openbare biedingen bevestigd in § 3 
Abs. 3 WpÜG: “Vorstand und Aufsichtsrat der Zielgesellschaft müssen im 
Interesse der Zielgesellschaft handeln.” Volgens de wetsgeschiedenis 
(Regierungsentwurf zum WpÜG, BT-Drucksache 14/7034, p. 35 en 52) 
wordt hiermee niet alleen gedoeld op de belangen van de aan deel-
houders, maar ook op die van werknemers en het algemeen belang.

25 Omschreven in § 76 AktG.
26 Vgl. F.G.K. Overkleeft, De positie van aan deel houders in beursvennoot-

schappen: een analyse van recht, gebeurtenissen en ideeën (Instituut voor 
Onder nemings recht nr. 103) (diss. Rotterdam), Deventer: Wolters Kluwer 
2017, p. 454/455.

27 Hiervoor wordt teruggevallen op de strikte regels van kapitaalbescher-
ming en de wettelijke bepalingen in geval van Zahlungsunfähigkeit (§ 92 
lid 2 AktG) en Überschuldung (§ 15a Insolvenzordnung).

28 Dit blijkt ook uit Principe 1.1. AFEP-MEDEF-Code de gouvernement d’en-
treprise des sociétés cotées d.d. 21 juni 2018, waarin is bepaald dat het 
bestuur moet handelen in het vennootschappelijk belang en moet stre-
ven naar lange termijn waardecreatie. Vgl. Sonja Siggberg, Jesse Collin & 
Lena Norman (red.), ‘Chapter 5. Cross-Border Takeovers and Takeover 
Defences’, in: Mathias Siems & David Cabrelli (red.), Comparative 
Company Law – A Case-Based Approach, Hart Publishing 2018, p. 169/170.

29 Vgl. art. 1833 CC zoals ge wij zigd door Loi PACTE: Loi n°2019-486 du 22 
mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. 
Vgl. Thibaut Massart, ‘Réforme des articles 1833 et 1835 du Code civil: 
l’équilibre entre performance financière et extra-financière des sociétés’, 
Gaz. pal. 18 décembre 2018, n°44, p. 51.

30 Vgl. s. 172 CA 2006.
31 Vgl. A.F. Verdam, ‘Het vennootschappelijk belang: méér dan “enlight-

ened shareholder value”’, Onder nemings recht 2013/18.
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van de aan deel houders het be lang rijk ste referentiepunt 
voor de bestuurders.32 Dit blijkt ook uit Principle 1.P.2. 
Cor po rate Gov er nance Code 2018: “The directors act and 
make decisions with full knowledge of the facts and auto-
nomously pursuing and placing pri or i ty on the objective 
of creating value for the shareholders over a medi-
um-long term period.”33 Opvallend is dat het hier gaat om 
aan deel houderswaardecreatie op de middellange ter-
mijn.

2.3  Uitvoering art. 9 en 12 Overnamerichtlijn
Gelet op de verschillende weging van de hiervoor bespro-
ken belangen bij een openbaar bod, hebben lidstaten ook 
verschillende keuzes gemaakt bij het al dan niet toestaan 
van beschermingsconstructies. Het gaat er uiteindelijk 
om wie – het bestuur of de aan deel houders – beslist over 
de uitkomst van een openbaar bod. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden met de in art. 9 Overnamerichtlijn34 
opgenomen neutraliteitsregeling.35 Deze houdt in dat zo-
dra het bestuur van de doel ven noot schap bekend wordt 
met een overnamebod, het niet meer eenzijdig acties 
mag ondernemen die het slagen van het bod zouden kun-
nen frustreren. In het bijzonder mag het bestuur niet 
overgaan tot een uitgifte van aandelen die voor de bieder 
een blijvende belemmering kunnen vormen om zeg gen-
schap over de doel ven noot schap te verkrijgen. Op dit 
‘stilzit’-gebod van het bestuur worden twee uitzonderin-
gen toegestaan; het bestuur mag op zoek gaan naar een 
white knight die een concurrerend bod uitbrengt en het 
bestuur mag be scher mings maat re gelen nemen op basis 
van een specifieke, ten tijde van het bod verleende mach-
tiging van de AV. Omdat tegen deze vrij dwingende wer-
king van de neutraliteitsregeling de nodige bezwaren re-
zen, werd in de eindfase art. 12 ingevoegd, waarin 
lidstaten de optie kregen ‘hun’ vennootschappen al dan 
niet te verplichten tot toepassing van de neutraliteitsre-
geling. Wanneer een lidstaat hiertoe niet verplicht (opt-
out; keuzemogelijkheid voor beschermd karakter), moet 
het voor een vennootschap mogelijk zijn de neutraliteits-
regeling uit eigen beweging toe te passen door deze in 
haar statuten op te nemen (opt-in; keuzemogelijkheid 
voor onbeschermd karakter). De wijze waarop een EU-
lidstaat uitvoering heeft gegeven aan art. 9 en 12 
Overnamerichtlijn geeft diens grondhouding aan ten op-
zichte van het al dan niet geoorloofd zijn van het inzetten 

32 Vgl. Christine A. Mallin, Cor po rate Gov er nance, Oxford University Press 
2013, p. 247/248.

33 Te raadplegen via: www.borsaitaliana.it/comitato-cor po rate-gov er nance/ 
codice/codiceeng2018.en.pdf.

34 Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar overnamebod (Dertiende 
richtlijn).

35 De doorbraakregeling in art. 11 Overnamerichtlijn komt hier verder niet 
aan de orde, omdat slechts drie lidstaten – Estland, Letland en Litouwen – 
deze in hun wetgeving hebben opgenomen. Vgl. Report from the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 
Application of Directive 2004/25/EC on Takeover Bids, COM/2012/0347 fi-
nal, p. 3 (voetnoot 8). Te raadplegen via: https://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0347&from=EN.

van beschermingsconstructies teneinde vijandige over-
names tegen te houden.

De Nederlandse wetgever heeft ervoor gekozen de neu-
traliteitsregeling niet verplicht voor te schrijven.36 
Nederlandse beurs-NV’s37 kunnen via hun statuten kiezen 
voor een onbeschermd – opt-in art. 9 – of voor een be-
schermd karakter – opt-out art. 9.
Een Duitse beurs-AG heeft de keuze tussen een ‘eenvoudi-
ge’ neutraliteitsregeling van Duitse oorsprong in § 33 
WpÜG en een meer strikte, Eu ro pees georiënteerde neu-
traliteitsregeling in § 33a WpÜG. De eerste fungeert daar-
bij als default rule. Deze houdt in dat het bestuur zich moet 
onthouden van het bod frustrerende handelingen, tenzij 
het gaat om handelingen die (i) een ‘ordelijke en gewetens-
volle’ bestuurder van een vennootschap die geen voorwerp 
is van een overnamebod verricht zou hebben; of (ii) gericht 
zijn op het vinden van een concurrerend bod; of (iii) de in-
stemming hebben van de Aufsichtsrat. Verder is van belang 
dat de Hauptversammlung een anticiperende machtiging 
aan de Vorstand kan verlenen om, mocht zich een over-
namebod voordoen, bepaalde be scher mings maat re gelen 
te nemen.38 Een Duitse vennootschap kan in haar statuten 
kiezen voor de meer strikte neutraliteitsregeling, waarbij 
niet alleen de Vorstand, maar ook de Aufsichtsrat zich dient 
te onthouden van het bod frustrerende handelingen.39 
Bovendien heeft de Hauptversammlung dan niet de moge-
lijkheid de hiervoor beschreven anticiperende machtiging 
te geven.
De Franse wetgever heeft in 2006 ter uitvoering van de 
Overnamerichtlijn de neutraliteitsregeling geïntrodu-
ceerd.40 Door de Act Florange in 2014 is deze echter weer 
afgeschaft.41 Thans geldt als uitgangspunt dat de conseil 
d’administration of de directoire van een Franse beurs-SA 
na daartoe gemachtigd te zijn door de conseil de surveil-
lance elke maat re gel kan treffen om het slagen van een 
openbaar bod te frustreren zonder dat daarvoor de speci-
fieke goedkeuring van de assemblée générale verleend ten 

36 Vgl. art. 2:359b BW.
37 Onder NV’s worden ook BV’s begrepen. Een voorbeeld is het beurs ge no-

teer de Fastned BV.
38 Vgl. § 33 Abs. 2 WpÜG. Deze machtiging kan voor een periode van maxi-

maal achttien maanden worden afgegeven. Het AV-be sluit daartoe moet 
worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van ten minste 
75% van het op de AV vertegenwoordigde kapitaal. In de machtiging die-
nen de te nemen maat re gelen naar hun aard te worden gespecificeerd.

39 Vgl. § 33a Abs. 2 WpÜG. Een uitzondering geldt voor: (i) handelingen 
waartoe de Hauptversammlung de Vorstand of de Aufsichtsrat gemach-
tigd heeft na openbaarmaking van het be sluit tot het uitbrengen van een 
overnamebod, (ii) handelingen die tot de normale be drijfs uit oe fe ning 
behoren, (iii) handelingen die weliswaar niet tot de normale be drijfs uit-
oe fe ning behoren, maar die worden verricht ter uitvoering van be sluiten 
die zijn genomen vóór de openbaarmaking van het be sluit tot het uit-
brengen van een overnamebod en (iv) handelingen die gericht zijn op 
het vinden van een concurrerend bod.

40 Vgl. art. L. 233-32 CdC, zoals ingevoerd door Loi n° 2006-387 du 31 mars 
2006 relative aux offres publiques d’acquisition.

41 Anders nog R.A.F. Timmermans, Bescherming van beursvennootschappen 
door uitgifte van preferente aandelen (Serie vanwege het Van der Heijden 
Instituut, nr. 147) (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 
107.
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tijde van het bod nodig is.42 Beurs-SA’s kunnen van het 
wettelijke uitgangspunt afwijken en in hun statuten de 
neutraliteitsregeling opnemen (opt-in).43

Ook de Italiaanse wetgever koos in 2007 bij de uitvoering 
van de Overnamerichtlijn aanvankelijk voor een dwin-
gende neutraliteitsregeling. Deze werd een jaar later ver-
laten uit angst dat iconen van het Italiaanse be drijfs leven 
zouden worden overgenomen vanwege de door de eco-
no mische crisis veroorzaakte lage beurskoers.44 Italiaanse 
beurs-SpA’s konden echter kiezen voor een sta tu tai re 
neutraliteitsregeling (opt-in). In 2010 heeft de Italiaanse 
wetgever de neutraliteitsregeling echter weer omarmd,45 
maar nu als default rule46 waarvan SpA’s in de statuten ge-
heel of gedeeltelijk kunnen afwijken (opt-out).47

Ten slotte schrijft in het VK rule 21.1 van de Takeover 
Code sinds zijn ontstaan in 1968 de neutraliteitsregeling 
voor: na het bekend worden van een openbaar bod of 
vanaf het moment dat de board reden heeft aan te nemen 
dat een bod dreigt, mag de board zonder de goedkeuring 
van de general meeting geen maat re gelen nemen om het 
slagen van het bod te dwarsbomen. De volgende maat re-
gelen worden expliciet genoemd: het uitgeven van aan-
delen, het verlenen van optierechten tot uitgifte van aan-
delen, het verkopen of verwerven van belangrijke activa 
en het aangaan van transacties die niet tot de normale 
bedrijfsvoering behoren. Deze opsomming is niet uitput-
tend. De Takeover Code verbiedt elke maat re gel die het 
slagen van het bod dwarsboomt ongeacht de vorm ervan. 
Dit voorkomt dat de board van een beurs-plc via crea tie ve 
oplossingen rule 21.1 ontwijkt.48

Het geheel overziend, blijkt dat in drie landen een beurs-
ge no teer de vennootschap de keuze heeft tussen een be-
schermd of onbeschermd karakter. In Duitsland geldt een 
eigen, meer gematigde versie van de neutraliteitsregeling 

42 Vgl. art. L. 233-32 I CdC, zoals ge wij zigd door Loi n°2014-384 du 29 mars 
2014.

43 Vgl. art. L. 233-33 CdC. Zie hierover Hubert Segain & Stevenn Devaux, 
‘Défenses anti-OPA au sein des sociétés françaises du CAC 40 et du CAC 
NEXT 20 (Panorama 2017/2018)’, Revue Trimestrielle de Droit Financier 
2018-2/3, p. 23, in het bijzonder voetnoot 8.

44 Vgl. Guido Ferrarini & Geoffrey P. Miller, ‘A Simple Theory of Takeover 
Regulation in the United States and Europe’, 42 CORNELL INT’L L. J. 301 
(2009).

45 Via Decreto legislativo n. 146/2009 van 25 september 2009; inwerking-
treding per 1 juli 2010.

46 Art. 104 lid 1 en lid 1-bis TUF.
47 Art. 104 lid 1-ter TUF. Vgl. Johannes W. Fedderke & Marco Ventoruzzo, 

‘The Biases of an “Unbiased” Op tional Takeovers Regime: The Mandatory 
Bid Threshold as a Reverse Drawbridge’, p. 7, European Cor po rate 
Gov er nance Institute (ECGI) – Law Working Paper No. 304/2016; te raad-
plegen via ssrn.com/abstract=2706602.

48 Vgl. slotzin rule 21.1. Vgl. A. Seretakis, ‘Hostile Takeovers and Defensive 
Mechanisms in the United Kingdom and the United States: a Case 
Against the United States Regime’, The Ohio State Entrepreneurial Business 
Law Journal, 8, (2), 2013, p. 267: “For instance, the panel in Consolidated 
Gold Fields PLC considered that litigation initiated by the target’s board 
resulting in the frustration of a bid falls within the ambit of the no-frus-
tration rule, despite not being expressly stated.” Zie statement 1989/7 
van het Takeover Panel. Indien de board enige twijfel heeft of een trans-
actie al dan niet onder rule 21.1 valt, dient deze hierover het Takeover 
Panel te raadplegen alvorens enige actie te ondernemen.

als default rule; een beurs-AG kan kiezen voor de strenge-
re Europese versie. Deze laatste is geldend recht in het 
VK. De achterliggende bedoeling hiervan is duidelijk:49 
verzekerd moet worden dat wanneer het succesvol over-
nemen van een beurs-plc zo goed als onmogelijk is, dit 
het gevolg is van be sluit vor ming van de aan deel houders 
en niet van de bestuurders.50

2.4  Controlerend aan deel houder of verspreid 
aandelenbezit

Een belangrijke factor voor het antwoord op de vraag of 
een beurs ge no teer de vennootschap een gemakkelijke 
prooi is voor een overname, is of deze een controlerend 
aan deel houder kent dan wel dat sprake is van verspreid 
aandelenbezit. In tabel 2.1 is voor de onderzochte landen 
aangegeven het per cen ta ge beurs ge no teer de vennoot-
schappen met een controlerend aan deel houder en het 
per cen ta ge met verspreid aan deel houderschap in 2017.51

Tabel 2.1 Controlerend aan deel houder of verspreid  
 aan deel houderschap; situatie in 2017

Landen Beurs ge no teer de 
vennootschappen 
met controlerend 
aan deel houder

Beurs ge no teer de 
vennootschappen 
met verspreid aan-
deel houderschap

VK 27% 73%
Nederland 32% 68%
Duitsland 69% 31%
Frankrijk 75% 25%
Italië 84% 16%

Het al dan niet geconcentreerd zijn van het aandelenbezit 
van een beurs ge no teer de vennootschap kan leiden tot 
een gedifferentieerd beeld voor wat betreft het voorko-
men van beschermingsconstructies. Nederlandse beurs-
NV’s met een verspreid aandelenbezit zetten gemiddeld 
vaker beschermingsconstructies in die de macht van het 

49 Zie ook General Principle 3 van de Takeover Code, waarin het belang van 
de neutraliteitsregeling als volgt wordt beschreven: “The board of an 
offeree company must act in the interests of the company as a whole and 
must not deny the holders of securities the opportunity to decide on the 
merits of the bid.”

50 Vgl. Brenda Hannigan, Company Law, Oxford University Press 2016, § 25-
61 tot § 25-67 en Matthew Hamilton-Foyn & Simon Jay, ‘United 
Kingdom’, in: European Takeovers: The Art of Acquisition, 2nd Ed., edited 
by Jeremy Grant, Globe Law and Business Ltd 2018, p. 318.

51 Vgl. European Federation of Employee Share Ownership, Annual 
Economic Survey of Employee Share Ownership in European Countries in 
2017, p. 128 (grafiek 75) by Marc Mathieu; te raadplegen via: 

 www.efeson line.org/annual%20economic%20survey/presentation.htm. Een 
controlerend aan deel houder is gedefinieerd als een aan deel houder met in ie-
der geval een belang dat groter is dan 25% van de stem rech ten. Zie ook: 
Eumedion, Positie min der heids aan deel hou ders in ondernemingen met een con-
trolerend aan deel houder, Po si tion Paper d.d. 28 juni 2016. Te raadplegen via: 

 www.eumedion.nl/nl/public/kennisbank/po si tion-papers/2016- 06- 
po si tion-paper-min der heids aan deel hou ders-def-versie.pdf.
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bestuur vergroten.52 Nederlandse beurs-NV’s met een 
controlerend aan deel houder gaan hiertoe veelal niet over 
en vertrouwen op de bescherming die van de aanwezig-
heid van de controlerend aan deel houder uitgaat. Soms 
be sluit de laatstgenoemde groep beurs-NV’s echter diens 
positie te versterken met extra zeg gen schapsrechten. 
Plaatsen we het voorgaande in een breder perspectief, 
dan zou de ver on der stelling kunnen zijn dat in Duitsland, 
Frankrijk en Italië minder vaak beschermingsconstructies 
die de macht van het bestuur vergroten worden ingezet 
en vaker constructies die de positie van een controlerend 
aan deel houder versterken.

2.5  Typen van beschermingsconstructies
Beschermingsconstructies zijn er in vele soorten en ma-
ten.53 Zo kan worden onderscheiden tussen ju ri dische en 
niet-ju ri dische beschermingsconstructies. Denk bij de 
laatste categorie aan meer eco no misch getinte bescher-
mingsconstructies, zoals het uitkeren van een superdivi-
dend en de golden parachute-constructie.54 Ook gaat be-
scherming uit van het houden van aandelen door de staat, 
een na tio na le bank of een controlerend aan deel houder.
Het arsenaal aan ju ri dische beschermingsconstructies is 
zeer divers. Een greep hieruit levert het volgende beeld 
op: uitgifte van (preferente) aandelen aan een bevriende 
derde partij, het Nederlandse structuurregime, staggered 
boards,55 certificering van aandelen, uitgifte van prio ri-
teits aan de len, loyali teits aan delen, dual class shares, de pi-
ramidestructuur,56 de pac-man defence57 en pandora-con-
structies, zoals poison pills58 en crown jewels.59 Binnen 
deze ju ri dische beschermingsconstructies, ook wel aan-
geduid als control enhancing mechanisms, kan een verder 
onderscheid worden aangebracht tussen enerzijds con-

52 Vgl. A.A. Bootsma in: 100 jaar Handelsrecht – Over heden, toekomst en 
verleden, Jubileumuitgave Vereeniging ‘Handelsrecht’ 1918-2018, 
Zutphen: Uitgeverij Paris 2018, p. 106/107.

53 Zie hierover al in een vroeg stadium, toegespitst op de Nederlandse situ-
atie, M. van Olffen, Be scher mings maat re gelen in de 21e eeuw (Serie van-
wege het Van der Heijden Instituut, nr. 64) (oratie Nijmegen), Deventer: 
Kluwer 2000.

54 Van een golden parachute-constructie is sprake indien de doel ven noot-
schap met een of meer van haar bestuurders is overeengekomen dat bij 
een overname laatstgenoemden hun functie opgeven tegen betaling van 
een aanzienlijke som geld.

55 Hierbij kan slechts een deel – veelal een derde – van de bestuurders van 
de beurs ge no teer de vennootschap op eenzelfde tijdstip worden (her)be-
noemd.

56 Bij een piramidestructuur worden ju ri disch onafhankelijke vennoot-
schappen bestuurd door dezelfde (rechts)persoon. Hierbij ontstaat een 
ketting van vennootschappen die gerelateerd zijn aan elkaar. Een overna-
me wordt moeilijker gemaakt, omdat de overname afhankelijk is van de 
bereidheid daartoe van de (rechts)persoon boven in de piramide.

57 Hierbij brengt de doel ven noot schap een bod uit op de aandelen van de 
bieder.

58 Een poison pill is een zogenoemd shareholders rights plan, inhoudende 
dat op het moment dat een aan deel houder een bepaald aandelenbelang 
– veelal 10% of 20% – in de beurs ge no teer de vennootschap heeft opge-
bouwd, een of meer andere aan deel houders het recht krijgen aandelen 
van de desbetreffende beurs ge no teer de vennootschap te verkrijgen te-
gen een gereduceerde prijs.

59 Indien de doel ven noot schap van een crown jewels-constructie gebruik-
maakt, verkoopt zij bij een (dreigende) overname haar meest waardevol-
le activa aan een bevriende derde partij.

structies die de macht van het bestuur vergroten (manag-
erial control) en anderzijds constructies die de belangen 
van de grootaan deel houder of controlerend aan deel-
houder versterken (reinforced shareholder control).60 
Certificering van aandelen en de uitgifte van bescher-
mingsprefs zijn voorbeelden van de eerstgenoemde cate-
gorie; aandelen met meervoudig stemrecht en loyali teits-
aan delen behoren tot de tweede categorie.
Een ander gebruikelijk onderscheid is dat tussen pre-bid 
defences en post-bid defences.61 Een pre-bid defence werpt 
een belemmering op voor het verkrijgen van aandelen in 
een beurs ge no teer de vennootschap of een belemmering 
voor het uitoefenen van zeg gen schap (‘control’) op de AV. 
Een post-bid defence wordt opgeworpen nadat een open-
baar bod is uitgebracht op de aandelen van de beurs ge no-
teer de vennootschap of de dreiging daartoe zich heeft ge-
manifesteerd.62

3.  Openbare biedingen en 
beschermingsconstructies

Alvorens we de in de onderzochte landen voorkomende 
beschermingsconstructies bespreken, worden enkele nu-
merieke gegevens verstrekt. Het betreft aantallen na tio-
na le beurs ge no teer de vennootschappen en aantallen (vij-
andige) openbare biedingen. Bij dit laatste moet worden 
aangetekend dat eerst van een openbaar bod kan worden 
gesproken nadat het biedingsbericht is goedgekeurd door 
de be voeg de na tio na le instantie en het vervolgens alge-
meen verkrijgbaar is gesteld.63

3.1  Numerieke gegevens
Op 1 ja nua ri 2019 waren er 102 Nederlandse NV’s waar-
van de aandelen aan Euronext Amsterdam waren geno-
teerd.64 In de periode van 1 ja nua ri 2014 tot en met 12 no-
vember 2019 vonden er 23 openbare biedingen plaats.65 
Hieronder bevonden zich twee concurrerende biedingen. 
Het betrof doel ven noot schap Telegraaf Media Groep NV, 
op wier aandelen een bod werd uitgebracht door 
Mediahuis NV samen met VP Exploitatie NV enerzijds en 
Talpa Holding NV anderzijds. Dit laatste bod kan worden 
gekwalificeerd als een onvriendelijk bod.66 In de afgelo-

60 Vgl. A.A. Bootsma, a.w., p. 106/107.
61 Vgl. Marccus Partners & the Centre for European Policy Studies (CEPS), A 

Legal and Economic Assessment of European Takeover Regulation, 2012.
62 Zie voor voorbeelden van pre-bid en post bid defences: The Takeover Bids 

Directive Assessment Report (2012), p. 185-187.
63 Vgl. art. 5:78 Wft.
64 Deze gegevens zijn verstrekt door Eumedion. 100 NV’s hadden een pri-

maire notering en twee een secundaire notering.
65 Zie het door de AFM gehouden register openbare biedingen; te raadple-

gen via: www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers/meldingenregisters/
openbare-biedingen.

66 Vgl. ‘Talpa zet vijandig bod op TMG door’, Het Financieele Dagblad, 
13 juni 2017; te raadplegen via: https://fd.nl/ondernemen/1205885/
talpa- zet-vijandig-bod-op-tmg-gewoon-door.
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pen zes jaar heeft zich dus slechts één onvriendelijk bod 
voorgedaan, en dat bod was niet succesvol.67

Op 31 ja nua ri 2019 bedroeg het aantal Duitse AG’s waar-
van de aandelen aan de Duitse beurs waren genoteerd 
398.68 In de periode 1 ja nua ri 2014 tot en met 31 decem-
ber 2018 zijn er in totaal 63 openbare biedingen gedaan.69 
Informatie over het al dan niet vijandig zijn van deze bie-
dingen hebben wij niet kunnen achterhalen.
Het aantal Franse SA’s waarvan de aandelen gedurende 
de afgelopen vijf jaar aan Euronext Paris S.A. waren geno-
teerd, liep per jaar uiteen van 618 tot 735.70 Het aantal 
openbare biedingen liep in dezelfde periode uiteen van 
24 tot 40 per jaar.71 Sinds 2014 zijn er ten minste zes vij-
andige biedingen gedaan op de aandelen van een aan 
Euronext Paris S.A. genoteerde Franse beurs-SA. Vier wa-
ren succesvol;72 twee resulteerden niet in een overna-
me.73

Op 1 ja nua ri 2018 waren er 339 Italiaanse SpA’s waarvan 
de aandelen aan de Borsa Italiana S.p.A. waren geno-
teerd.74 In de periode 1 ja nua ri 2014 tot en met 1 decem-
ber 2018 zijn er in totaal 52 openbare biedingen gedaan. 
Vier van deze biedingen kunnen worden gekwalificeerd 
als vijandig.75 Het ging hierbij om twee paren van concur-
rerende biedingen.76

67 Niet zijn meegenomen de overnamepogingen van Mylan door Teva, van 
Unilever door Kraft Heinz, van AkzoNobel door PPG, van Gemalto door 
Atos en van PostNL door Bpost, omdat hierbij geen formeel openbaar bod 
is uitgebracht. Verder is de overname van Delta Lloyd door Na tio na le 
Nederlanden niet meegenomen; deze startte weliswaar onvriendelijk 
– had niet de steun van het bestuur van Delta Lloyd – maar het uiteinde-
lijke bod had deze steun wel.

68 Vgl. www.deutsche-boerse-cash-market.com/dbcm-en/instruments- 
statistics/statistics/listed-companies.

69 Zie het jaarverslag 2018 (p. 146) van de BaFin; te raadplegen via: 
 www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Jahresbericht/dl_jb_2018.

pdf?__blob=publicationFile&v=5.
70 Deze gegevens zijn verstrekt door een bij Euronext Paris S.A. werkzame 

analyst intern via e-mails d.d. 4 ja nua ri en 21 februari 2019.
71 Vgl. www.amf-france.org/en_US/Acteurs-et-produits/Societes-cotees-et-

op er a tions-financieres/Offres-publiques-d-acquisition/Presentation. Zie 
ook de Annual Reports van de AFM van 2017 en 2018, respectievelijk p. 
52, table 2 en p. 50, table 7.

72 Succesvol waren de vijandige biedingen van SMABTP op de aandelen van 
Société de la Tour Eiffel (2014); van Prologue op de aandelen van O2i 
(2014); van Vivendi op de aandelen van Gameloft (2016) en van Gecina 
op de aandelen van Eurosic de Paris (2016).

73 Rondom Club Méditerranée speelde zich in 2014 een overnamestrijd af 
met als concurrerende bieders Fosun International (vriendelijk bod) en 
Global Resorts (vijandig bod). Club Méditerranée werd uiteindelijk door 
geen van beide overgenomen. Ook het vijandige bod van Covea op de 
aandelen SCOR resulteerde niet in een overname.

74 Hiervan zijn 241 genoteerd aan de MTA (voor middelgrote en grote ven-
nootschappen), 95 aan de AIM (voor SME’s) en drie aan de MIV (voor in-
vestment vehicles).

75 Voormelde numerieke gegevens zijn verstrekt via een e-mail van de 
Borsa Italiana S.p.A. d.d. 3 december 2018.

76 De concurrerende biedingen werden gedaan op de aandelen van respec-
tievelijk het elektriciteitsbedrijf Alerion Clean Power S.p.A. en het me-
diabedrijf RCS MediaGroup S.p.A. Beide zijn uiteindelijk overgenomen.

Het aantal VK-plc’s waarvan de aandelen gedurende de 
afgelopen jaren aan de LSE77 waren genoteerd, liep terug 
van 1609 per 31 december 2014 tot 1504 per 31 decem-
ber 2018.78 Het aantal vennootschappen op wier aandelen 
een openbaar bod plaatsvond, liep in de jaren 2013 tot 
2019 uiteen van 61 tot 89 per jaar.79 Hiervan werden er 
per jaar gemiddeld vier tot acht niet aanbevolen door het 
bestuur van de doel ven noot schap.80 Gelet op het grote 
aantal beurs-plc’s en openbare biedingen komen on-
vriendelijke openbare biedingen in het VK op geringe 
schaal voor. Zij vinden zelden plaats op de aandelen van 
een plc die behoort tot de FTSE 100, te vergelijken met de 
AEX-index van Euronext Amsterdam.81 Recentelijk was 
hiervan sprake bij Just Eat plc.82 Het vijandige bod was 
niet succesvol.

3.2  Mogelijke beschermingsconstructies

3.2.1  Nederland
De overgrote meerderheid van de Nederlandse beurs-
NV’s maakt gebruik van een of meer beschermingscon-
structies om zich te beschermen tegen vijandige overna-
mes.83 Vrij klassieke beschermingsconstructies zijn de 
uitgifte van preferente aandelen, certificering van aande-
len, uitgifte van prio ri teits aan de len en het structuurregi-
me.84 Indien het bestuur gebruikmaakt van een bescher-
mingsconstructie, moeten hierbij de door de Hoge Raad 

77 Het kan een notering aan de Main Market betreffen of aan de AIM (Alternative 
Investment Market). Een notering aan de Main Market van de LSE kan een pre-
mium listing of een standard listing zijn. Raadpleeg voor de verschillende re-
gels: www.londonstockexchange.com/companies- and-advisors/main-market/ 
companies/primary-and-secondary-listing/listing-categories.htm.

78 Vgl. www.londonstockexchange.com/statistics/historic/company-files/
company-files.htm.

79 Zie hiervoor de jaarlijkse rapporten van de Takeover Panel; te raadplegen 
via: www.thetakeoverpanel.org.uk/statements/reports, onder het kopje 
statistics.

80 Vgl. www.thetakeoverpanel.org.uk/statements/reports.
81 Illustratief hiervoor is het volgende citaat uit het chairman’s statement 

van The Takeover Panel 2017-2018 Report: “The most high profile transac-
tion overseen by the Panel during the year 2017-2018 was Melrose 
Industries plc’s bid for GKN plc, the first hostile bid for a FTSE 100 com-
pany since 2010.” Vgl. The Takeover Panel, Report and Accounts for the 
year ended 31 March 2018, p. 9. Met de verwijzing naar 2010 wordt ge-
doeld op het vijandige bod van het Amerikaanse Kraft Foods Inc. op 
Cadbury plc.

82 Nadat het Nederlandse Takeaway.com NV met instemming van het be-
stuur van Just Eat plc een openbaar bod had uitgebracht op diens aande-
len, bracht MIH Food Delivery Holdings BV op 22 oktober 2019 een vij-
andig openbaar bod uit op de aandelen van Just Eat plc. Vgl. 

 www.theguardian.com/business/2019/oct/22/just-eat-in-takeover- 
battle-as-prosus-makes-rival-offer.

83 Op het Eumedion-symposium in 2017 betoogde Tiemstra dat slechts 
acht in Nederland genoteerde Nederlandse beurs-NV’s een onbeschermd 
karakter hebben. Vgl. T.A. Keijzer, ‘Extra bescherming van Nederlandse 
beursondernemingen: noodzaak of hypocrisie? Verslag van het 
Eumedion-symposium 2017’, MvO 2018/1-2, noot 72.

84 Vgl. A.A. Bootsma, A. Gruntfest, J.B.S. Hijink & L. in ’t Veld, Bescherming bij 
Nederlandse beursvennootschappen, Rotterdam: Erasmus Universiteit 
Rotterdam 2015; te raadplegen via: www.mccg.nl. Zie voor een uitge-
breide beschrijving van de diverse beschermingsconstructies: Asser/Van 
Solinge & Nieuwe Weme 2-IIb 2019/554-697.
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aangegeven grenzen in acht worden genomen.85 Deze 
houden in dat de inzet ervan noodzakelijk moet zijn, on-
der andere om de continuïteit van de doel ven noot schap 
en de door haar in stand gehouden onderneming te waar-
borgen (inclusief het beleid en de strategie) en om de be-
langen van de stake holders te beschermen. Bovendien 
dient het een adequate en proportionele reactie te zijn op 
de dreiging van een vijandige overname. Ten slotte is het 
voor onbepaalde tijd handhaven van een bescher-
mingsconstructie in het algemeen ongerechtvaardigd.
Naast deze meer klassieke beschermingsconstructies zien 
we de afgelopen periode – in mindere mate – an der soor-
ti ge beschermingsconstructies die de belangen van de 
oprichter/grootaan deel houder of controlerend aan deel-
houder versterken. Gewezen kan worden op de dual class 
shares bij Altice Europe NV, Digi Communications NV, 
Trivago NV en yandex NV alsmede de loyali teits aan delen 
bij CNH Industrial NV, Fiat Chrysler Automobiles NV, Exor 
NV en Ferrari NV.86

3.2.2  Duitsland
Duitse beurs-AG’s kunnen gebruikmaken van een tweetal 
pre-bid defences. De eerste bestaat hieruit dat aan gese-
lecteerde aan deel houders of houders van een bepaalde 
soort aandelen het recht tot benoeming dan wel ontslag 
van maximaal een derde van de leden van de Aufsichtsrat 
wordt toegekend.87 Hiervan gaat een zekere beschermen-
de werking uit, omdat de bieder na de overname niet alle 
leden van de Aufsichtsrat kan benoemen88 en hiermee in-
direct ook zijn invloed op de benoeming van leden van de 
Vorstand wordt beperkt.89

Verder kan een Duitse beurs-AG Vorzugsaktien ohne 
Stimmrecht uitgeven.90 De houders hiervan hebben geen 
stemrecht, maar wel voorrang op gewone aan deel-
houders bij de uitkering van dividend.91 Een beurs-AG kan 
door de uitgifte van deze soort aandelen in haar financie-

85 Vgl. HR 18 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2161, NJ 2003, 286, m.nt. 
J.M.M. Maeijer (RNA).

86 Vgl. A.A. Bootsma, ‘Loyaliteitsstemrecht naar Italiaans recht en bij Fiat 
Chrysler Automobiles NV’, MvO 2015/5, p. 23-43; A.A. Bootsma, 
‘Loyaliteitsdividend, bijzondere stem rech ten en de positie van min der-
heids aan deel hou ders’, MvO 2016/7, p. 151-160; B.P. Buirma, ‘High/Low 
Voting Stock, een nieuwe trend?’, TOP 2016/99, p. 43-47 en M. van Olffen, 
a.w.,2013/67.

87 Vgl. § 101 Abs. 2 AktG.
88 Wettelijk uitgangspunt is dat de Hauptversammlung de leden van de 

Aufsichtsrat benoemt, tenzij sprake is van werknemersparticipatierech-
ten; § 101 Abs. 1 jo. § 119 Abs. 1 Nr. 1 AktG.

89 De Aufsichtsrat is dwingendrechtelijk bevoegd de leden van de Vorstand 
te benoemen (voor een periode van maximaal vijf jaar) en te ontslaan; 
§ 84 AktG. Deze be voegd heid kan niet worden ingeperkt door een bin-
dend voordrachtsrecht of aanwijzingsrecht van de Hauptversammlung. 
Vgl. T. Breiner & E. Braun, Der Vorstandsvertrag. Bestellung und 
Anstellungsvertrag der Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft, 
Richard Boorberg Verlag 2014, p. 57-58, nr. 36.

90 Vgl. § 12 I, 139 e.v. AktG. Een meervoudig stemrecht is ex § 12 II AktG niet 
toegestaan.

91 Sprake van cumulatief preferente aandelen. Kan de AG een overeengeko-
men dividendbedrag in een bepaald jaar niet (geheel) betalen, dan wordt 
het ontbrekende deel in het daaropvolgende jaar uitgekeerd. Blijkt ook 
dat niet mogelijk te zijn, dan herleeft het stemrecht op de aandelen tot-
dat de AG de achterstand heeft weggewerkt.

ringsbehoefte voorzien zonder dat de zeg gen schap van 
de controlerende aan deel houder(s) vermindert. Teneinde 
te voorkomen dat de zeg gen schap zich concentreert bij 
aan deel houders die slechts een klein gedeelte van het ge-
plaatste kapitaal vertegenwoordigen, is de uitgifte van 
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht beperkt tot de helft van 
het Grundkapital.92

Als post-bid defence kan een Duitse beurs-AG een pac-
man defence in stelling brengen. Voorwaarde hierbij is dat 
de Vorstand van oordeel is dat een dergelijk tegenbod in 
het belang van de vennootschap is.93 Ten slotte kan een 
Duitse beurs-AG overgaan tot uitgifte van aandelen. De 
Hauptversammlung kan de Vorstand hiertoe machtigen 
voor een periode van vijf jaar.94 De Aufsichtsrat heeft een 
goedkeuringsrecht.95 Een obstakel is dat bestaande aan-
deel houders, inclusief de houders van Vorzugsaktien ohne 
Stimmrecht, een voorkeursrecht hebben bij de uitgifte van 
aandelen. Duitse beurs-AG’s maken daarom nogal eens 
gebruik van een Kapitalerhöhung mit vereinfachtem 
Bezugsrechtsausschluss of kortweg 10%-Kapitalerhöhung 
met uitsluiting van het voorkeursrecht.96 Dit is toegestaan 
indien de kapitaalverhoging niet meer dan een tiende van 
het Grundkapital bedraagt, er in geld op de aandelen 
wordt gestort en de uitgifteprijs niet significant lager is 
dan de beurskoers.97 In andere gevallen, zo volgt uit de 
rechtspraak van het BGH, dient voor de uitsluiting van het 
voorkeursrecht een sachliche Rechtfertigung te bestaan.98 
Het doel van de uitsluiting van het voorkeursrecht moet 
in het vennootschappelijk belang zijn gelegen. Het ver-
hinderen van een vijandige overname kan aldus onder 
om stan dig he den een recht vaar di ging vormen voor uit-
sluiting van het voorkeursrecht.99 Dit kan bij voor beeld 
het geval zijn als de doel ven noot schap in haar bestaan 
wordt bedreigd, doordat de bieder een concurrerende on-
derneming is of de bieder erom bekendstaat onderdelen 
van overgenomen vennootschappen te gelde te maken.100

92 Vgl. § 139 II AktG.
93 Volkswagen AG heeft in 2009 de pac-man defence toegepast toen zij werd 

geconfronteerd met een dreigende overname door Porsche SE. Vgl. A. 
Grah, ‘Als Porsche einst Volkswagen übernehmen wollte’ (Deutsche 
Welle 23.07.2019); te raadplegen via www.dw.com/de/als-porsche- einst- 
volkswagen-%C3%BCbernehmen-wollte/a-49618351.

94 De Hauptversammlung is bevoegd tot een kapitaalverhoging door uitgifte 
van aandelen te be sluiten ex § 182 AktG. Bij machtiging van de Vorstand, 
moet deze het door de wet voorgeschreven maximum in acht nemen: 
het genehmigtes Kapital. Dit mag de helft van het ten tijde van de machti-
ging aanwezige Grundkapital niet overschrijden; § 202 III AktG.

95 Indien een Duitse beurs-AG heeft gekozen voor de strikte neutraliteitsre-
geling van § 33a WpÜG, kan de voor uitgifte van aandelen benodigde 
goedkeuring van de Aufsichtsrat in beginsel niet worden verkregen, om-
dat deze zich dient te onthouden van het overnamebod frustrerende 
handelingen.

96 Vgl. M. Schlitt & C. Ries, ‘Kapitalerhöhung’, in: M. Schlitt, 
Finanzierungsstrategien im Mittelstand, Springer-Verlag 2014, p. 39.

97 Vgl. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG.
98 Vgl. M. Schlitt & C. Ries, a.w., p. 39/40.
99 Vgl. G. Spindler & E. Stilz, Kommentar zum Aktiengesetz: AktG – Gesamtwerk, 

4. Auflage 2019, München: C.H. Beck, § 186 AktG, Rn. 44 en 45.
100 Kölner Kommentar AktG/Ekkenga, § 186 AktG, 3. Auflage 2017, Rn. 104.
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3.2.3  Frankrijk
Franse beurs-SA’s kunnen ter afwering van een vijandig 
bod gebruikmaken van een drietal beschermingscon-
structies dat ziet op een disproportioneel stemrecht of 
een beperking van de uitoefening van het stemrecht. De 
bekendste is het dubbele stemrecht.101 Indien een aan-
deel houder voor een periode van ten minste twee jaar 
aandelen houdt in een Franse beurs-SA, wordt het stem-
recht op deze aandelen verdubbeld.102 Verdere voorwaar-
den zijn dat de aandelen zijn volgestort en op naam lui-
den. De aan deel houder verkrijgt het dubbele stemrecht 
automatisch, tenzij in de statuten van de beurs-SA expli-
ciet van de wettelijke bepaling wordt afgeweken.103

Verder kan een Franse beurs-SA in haar statuten bepalen 
dat een aan deel houder slechts een beperkt aantal stem-
men op een assemblée générale mag uitbrengen ongeacht 
het aantal aandelen dat deze daad wer ke lijk houdt.104 Bij 
een der ge lij ke voting cap bepalen de statuten gewoonlijk 
dat elke aan deel houder maximaal 10% of 20% van het to-
tale aantal stemmen mag uitbrengen, met dien verstande 
dat dit maximum niet van toepassing is indien de aan-
deel houder meer dan 50% of 66,66% van de aandelen van 
de SA houdt.105 Overigens wordt de werking van de voting 
cap opgeschort tijdens de eerste assemblée générale die 
wordt gehouden nadat een openbaar bod gestand is ge-
daan, mits de bieder meer dan twee derde van de aande-
len met stemrecht van de doel ven noot schap heeft verkre-
gen.106

Ten slotte wordt gewezen op de actions de préférence sans 
droit de vote,107 te vergelijken met de Duitse Vorzugsaktien 
ohne Stimmrecht. De houders van deze soort aandelen 
hebben geen stemrecht, maar wel veelal voorrang bij een 
dividenduitkering. Een beurs-SA mag actions de préférence 
sans droit de vote slechts uitgeven tot maximaal een vierde 
van het geplaatste kapitaal.108

Een ander type pre-bid defence is de changement de con-
trôle-clausule; een variant van de golden parachute-con-
structie. Een voorbeeld hiervan is dat met bestuurders en 
topmanagers wordt overeengekomen dat wanneer bij 
een wijziging van de zeg gen schap de desbetreffende per-
soon wordt ontslagen, deze een zeer hoge ont slag ver goe-

101 De hoofdregel is dat er sprake is van evenredigheid tussen de nominale 
waarde van een aandeel en het daarop uit te oefenen stemrecht; art. L. 
225-122 I CdC. De regeling van het dubbele stemrecht is hierop een uit-
zondering. Vgl. François Duquesne, Droit des sociétés commerciales, 
Bruxelles: Larcier, Collection Paradigme, 2016, no 414.

102 Vgl. art. L. 225-123 CdC. De Franse wetgever is in 2014 tot deze regeling 
overgegaan om het langetermijnaan deel houderschap bij beurs-SA’s te 
bevorderen.

103 Vgl. Hubert Segain & Stevenn Devaux, a.w., p. 24.
104 Vgl. art. L. 225-125 al. 1 CdC.
105 Vgl. Sophie de Beer & Valérie Lemaitre, a.w., p. 99.
106 Vgl. art. 231-54 Réglement général de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Indien een voting cap is opgenomen in de statuten van de doel ven noot-
schap, doet de bieder er daarom goed aan het bod slechts gestand te 
doen bij verkrijging van ten minste twee derde van de aandelen met 
stemrecht. Deze voorwaarde zal onderdeel vormen van het biedingsbe-
richt.

107 Mogelijk gemaakt in art. L. 228-11 CdC.
108 Vgl. art. L. 228-11 al. 3 CdC.

ding krijgt. De hoogste Franse rechter achtte in 2011 het 
gebruik van een der ge lij ke changement de contrôle-clau-
sule geoorloofd.109

Franse beurs-SA’s kunnen ook post-bid defencesinzetten. 
Gewezen kan worden op de pac-man defence110 maar ook 
de uitgifte van bons Breton111 of bons de souscription d’ac-
tions.112 Het betreft optierechten die om niet worden toe-
gekend aan allen die gedurende het openbare bod de 
hoedanigheid van aan deel houder bezitten. Hierdoor kun-
nen zij onder gunstige voorwaarden aandelen van de 
beurs-SA nemen.113 Het be sluit tot uitgifte van bons Breton 
kan worden genomen met een gewone stemmenmeer-
derheid114 en een quorum van slechts 20%.115 De bons 
Breton vervallen op het moment dat het bod niet slaagt of 
wordt ingetrokken. De uitgifte van bons Breton kan wor-
den beschouwd als een Franse variatie op de poison pill.116

3.2.4  Italië
Een hoog per cen ta ge van de Italiaanse beurs-SpA’s heeft 
één controlerend aan deel houder (zie par. 2.4). In beurs-
SpA’s waarin sprake is van een meer verspreid aandelen-
bezit, worden geregeld aan deel houders over een komsten 
gesloten ter zake van de uitoefening van het stemrecht117 

109 Cour de Cassation 26 janvier 2011, nº 09-71271 (Havas SA); te raadplegen via: 
www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte= 
JURITEXT000023495756&fastReqId=151528557.

110 De CMF (Conseil des Marchés Financiers), de voorloper van de AMF, heeft 
in 1999 geaccepteerd dat Elf Aquitaine een tegenbod op de aandelen van 
TotalFina uitbracht nadat TotalFina een vijandig openbaar bod op de aan-
delen van Elf Aquitaine had uitgebracht. Vgl. CMF Annual Report 1999, 
Public Tender Offers In 1999, p. 6; te raadplegen via: www.amf-france.org/.

111 Breton is een verwijzing naar de Ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie ten tijde van de invoering (2006) van de regeling betreffende 
de optierechten.

112 Vgl. art. L. 233-32 II CdC, zoals ge wij zigd door Loi n°2014-384 du 29 mars 
2014. De assemblée général extraordinaire is hiertoe bevoegd, maar deze 
kan de be voegd heid tot toekenning van bons Breton ook delegeren aan de 
conseil d’administration of de directoire, waarbij wordt aangegeven het 
maximumbedrag waarmee het geplaatste kapitaal kan worden ver-
hoogd, het maxi mum aan tal toe te kennen bons Breton en de toepasselij-
ke voorwaarden.

113 Vgl. François Duquesne, a.w., no 902 en Michael Loy, ‘Les “bons Breton”: 
des armes anti-OPA à améliorer’; te raadplegen via: www.cci-paris-idf.fr/
node/9736/previewletter.

114 Door de verwijzing naar art. L. 225-98 CdC; het betreft al. 3.
115 Voor een machtiging tot uitgifte van nieuwe aandelen is een twee derde 

stemmenmeerderheid vereist en een quorum van 25% bij de eerste bij-
eenkomst van de assemblée général extraordinaire. Voor de uitgifte van 
bons Breton is geen enkel quorum vereist bij de tweede bijeenkomst in 
tegenstelling tot een quorum van 20% bij een uitgifte van aandelen.

116 Tot op heden is slechts in twee gevallen overwogen van bons Breton ge-
bruik te maken. Bij de overname van Wavecom door Sierra Wireless in 
2008 werd een white knight bereid gevonden een bod uit te brengen 
voordat tot de uitgifte ervan werd overgegaan. Bij de overname van 
Foncière Paris France door PHRV in 2011 waren de aan deel houders van 
de doel ven noot schap niet te spreken over deze manoeuvre van het be-
stuur en tekenden zij massaal in op het vijandige bod. Vgl. Sophie de 
Beer & Valérie Lemaitre, a.w., p. 100.

117 Dit type aan deel houders over een komst is ingevolge art. 122 TUF onder-
worpen aan een kennisgevingsverplichting aan de CONSOB, de toezicht-
houdende instantie, alsmede aan bepaalde openbaarmakingsvereisten 
(publicatie in na tio na le dagbladen en het handelsregister). Niet- nale ving 
hiervan heeft de nietigheid van de over een komst tot gevolg en schorsing 
van het stemrecht.
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waardoor samenwerkende aan deel houders een controle-
rend belang hebben.118

Als pre-bid defence kan een Italiaanse beurs-SpA tot maxi-
maal 50%119 van haar geplaatste kapitaal azioni di rispar-
mio (stemrechtloze aandelen) uitgeven.120 De houders 
van deze aandelen hebben niet noodzakelijkerwijs voor-
rang bij een dividenduitkering.121 Sinds augustus 2014 be-
staat voor niet-beurs ge no teer de SpA’s de mogelijkheid 
onbeperkt122 azioni a voto plurimo (aandelen met meer-
voudig stemrecht) uit te geven. Aan elk aandeel kunnen 
maximaal drie stemmen zijn gekoppeld.123 Dit is van be-
lang, omdat na beursgang de azioni a voto plurimo kun-
nen worden gehandhaafd.124 Sinds de hiervoor genoemde 
datum kunnen beurs-SpA’s azioni a voto maggiorato (aan-
delen met loyaliteitsstemrecht) introduceren door in de 
statuten op te nemen dat aan aan deel houders die hun 
aandelen gedurende ten minste 24 maanden onafgebro-
ken hebben gehouden, twee stemmen per aandeel wor-
den toegekend.125 Ten slotte wordt gebruikgemaakt van 

118 Vgl. Jeremy Grant & Gianluca Leotta, ‘Italy’, in: European Takeovers: The 
Art of Acquisition, 2nd Ed., edited by Jeremy Grant, Globe Law and 
Business Ltd 2018, p. 145 en het Report on cor po rate gov er nance of Italian 
listed companies 2018, CONSOB, p. 7; te raadplegen via:  
www.consob.it/documents/46180/46181/rcg2018.pdf/6a3cbd0c-a632-
4f50-bc21- b16e6cb24706.

119 De 50%-limiet is opgenomen om een zekere band tussen zeg gen schap en 
kapitaaldeelname in de vennootschap te waarborgen. Vgl. Augusto 
Santoro, Ciro Di Palma, Paolo Guarneri & Alessandro Capogrosso, 
‘Deviations from the One Share-One Vote Principle in Italy: Recent 
Developments – Multiple Voting Rights Shares and Loyalty Shares’, 5 
Bocconi Legal Papers 141 (2015), p. 150.

120 Het betreft een in art. 2351 al. 2 CC opgenomen uitzondering op de 
hoofdregel van art. 2351 al. 1 CC dat aan elk SpA-aandeel in beginsel 
stemrecht is verbonden. Door de uitgifte van stemrechtloze aandelen 
kan in de financieringsbehoefte van de SpA worden voorzien zonder dat 
de zeg gen schap van de controlerende aan deel houders vermindert.

121 Het gebruik van stemrechtloze aandelen is in de loop der jaren drastisch 
afgenomen. In 1998 kende 32,4% van de op de Borsa Italiana (MTA) geno-
teerde vennootschappen deze soort aandelen, terwijl in 2017 dit per cen-
ta ge nog maar 7,4% bedroeg. Vgl. Report on cor po rate gov er nance of 
Italian listed companies 2018, CONSOB, p. 15, tabel 1.15; te raadplegen via: 
www.consob.it/documents/46180/46181/rcg2018.pdf/6a3cbd0c-a632-
4f50-bc21-b16e6cb24706.

122 De Italiaanse wetgever heeft de uitgifte van aandelen met meervoudig 
stemrecht – anders dan bij stemrechtloze aandelen – niet gelimiteerd tot 
maximaal 50% van het geplaatste kapitaal. In de literatuur wordt echter 
door bepaalde auteurs verdedigd dat deze begrenzing een algemeen 
principe is dat van toepassing is op alle voting-related control enhancing 
mechanisms, dus ook op aandelen met meervoudig stemrecht en aande-
len met loyaliteitsstemrecht. Vgl. Augusto Santoro; Ciro Di Palma; Paolo 
Guarneri; Alessandro Capogrosso, a.w., p. 154.

123 Vgl. art. 2351 al. 4 CC jo. art. 127-sexies TUF. Ook is een gedifferentieerd 
stemrecht mogelijk: het meervoudig stemrecht geldt slechts ten aanzien 
van bepaalde be sluiten van de assemblea generale. Vgl. art. 2351 al. 2 CC: 
“… con diritto di voto limitato a particolari argomenti …”. Zie ook 
Augusto Santoro; Ciro Di Palma; Paolo Guarneri; Alessandro Capogrosso, 
a.w., p. 153.

124 Vgl. art. 127-sexies lid 2 TUF. In 2018 kenden drie beurs ge no teer de ven-
nootschappen (1,29%) aandelen met meervoudig stemrecht. Vgl. Report 
on cor po rate gov er nance of Italian listed companies 2018, CONSOB, p. 15, 
tabel 1.17.

125 Vgl. art. 127-quinquies TUF. Vgl. A.A. Bootsma, ‘Loyaliteitsstemrecht naar 
Italiaans recht en bij Fiat Chrysler Automobiles NV’, Onder nemings recht 
2015/5. In 2018 was in de statuten van 41 beurs ge no teer de vennoot-
schappen (17,74%) een regeling voor loyali teits aan delen opgenomen. Vgl. 
Report on cor po rate gov er nance of Italian listed companies 2018, CONSOB, 
p. 15, tabel 1.17.

piramidestructuren. Dit heeft tot gevolg dat belangrijke 
be sluiten alleen kunnen worden genomen met steun van 
de meer der heids aan deel hou der, wat in Italië vaak neer-
komt op een familie die de gehele piramide beheert.126

3.2.5  VK
Vanwege de neutraliteitsregeling zijn post-bid defences in 
het VK niet toegestaan, tenminste niet zonder goedkeu-
ring van de general meeting. In theorie zijn er mogelijkhe-
den voor een beurs-plc zich via pre-bid defences te be-
schermen tegen een potentiële overname. Een beurs-plc 
kan bij voor beeld, mits haar statuten dit toestaan, aande-
len met meervoudig stemrecht of stemrechtloze aande-
len uitgeven.127 Plc’s die afwijken van de one share one  
vote-regel komen echter niet in aan mer king voor een pre-
mium listing,128 maar slechts voor een standard listing van 
de UKLA.129 Het is vrij zeldzaam dat beurs-plc’s gebruik-
maken van variabel stemrecht, omdat met name institu-
tionele beleggers terughoudend zijn aandelen te kopen 
waarvan de stem rech ten niet overeenstemmen met het 
eco no mische ri si co.130

Het is twijfelachtig of met succes gebruik kan worden ge-
maakt van een poison pill, gelet op de uitspraak in 
Criterion Properties plc v Stratford UK Properties LLC.131 Het 
inzetten van een poison pill kan worden beschouwd als 
het maken van misbruik van de bevoegdheden van de be-
stuurder.132 Het is dan ook zeer ongebruikelijk dat 
beurs-plc’s der ge lij ke over een komsten sluiten.133 Ook 
overigens geldt dat de bestuurders ervoor moeten waken 
dat zij door het nemen van be scher mings maat re gelen 
niet in strijd komen met hun fiduciary duties ten opzichte 
van de plc.134 Deze fiduciary duties zijn uiteindelijk gericht 
op “[…] the success of the company for the benefit of its 

126 Het gebruik van piramidestructuren door Italiaanse beurs-SpA’s is recen-
telijk sterk afgenomen. Vgl. Cor po rate gov er nance code report 2016, Italy, 
Borsa Italiana, p. 14; te raadplegen via: www.consob.it/documents/ 
11973/545079/rcg2016.pdf/760818e1-cfe5-4006-8c0d-599c2952e4f0.

127 Vgl. s. 284 (4) CA 2006.
128 LR 7.2.1A bepaalt: “All equity shares in a class that has been admitted to 

premium listing must carry an equal number of votes on any shareholder 
vote.” Vgl. Premium Listing Principle 3. De listing rules zijn te raadplegen 
via: www.handbook.fca.org.uk/handbook/LR.pdf.

129 UKLA (UK Listing Authority), onderdeel van de Financial Conduct 
Authority (FCA), is de toezichthoudende instantie.

130 Vgl. A. Seretakis, a.w., p. 258/265 en B.J. de Jong, ‘Lessen uit het ver-
nieuwde Britse Ven noot schaps recht voor de modernisering van het 
Nederlandse NV-recht’, Onder nemings recht 2014/13. Zie ook: Paul Davies, 
Shareholders in the United Kingdom, ECGI Law Working Paper No. 
280/2015, p. 9 (te raadplegen via: ssrn.com/abstract=2557680): 
“How ev er, through market pressure (ie the refusal to buy such shares or 
to subscribe to regular issues of new shares unless voting inequalities on 
existing shares were removed) such shares ceased to be a significant fea-
ture of companies quoted on the London market.”

131 Vgl. [2006] 1 BCLC 729, overruling [2003] BCLC 129, CA. Hierbij was 
sprake van een directeur die namens de plc een over een komst sloot met 
een substantiële aan deel houder, ten gevolge waarvan de plc deze tegen 
een zeer hoge prijs moest uitkopen in geval van o.a. een zeg gen-
schapswijziging. Zie hierover nader: Brenda Hannigan, a.w., § 25-65 en 
§ 25-66.

132 Vgl. J. Mukwiri, Takeovers and the European Legal Framework: A British 
Perspective, London: Routledge-Cavendish 2009, p. 43.

133 Vgl. Brenda Hannigan, a.w., § 25-66.
134 Vgl. s. 171 CA 2006 en s. 172 (1) CA 2006.
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members […]”. Zoals eerder opgemerkt, spelen de belan-
gen van andere stake holders een ondergeschikte rol in 
het overnameproces.135

De stand van zaken betreffende beschermingsconstruc-
ties in het VK wordt met het volgende citaat goed weer-
gegeven:

“The overall effect of the rule (rule 21.1 Takeover Code; 
HEB/JNSV) is to reduce the defensive tactics available 
to the management of the target company to three 
general categories: convincing the shareholders that 
their future is better assured with the incumbent 
management than with the bidder; persuading the 
competition authorities, at national or EU level, that 
the bid ought to be referred on public interest grounds; 
and encouraging another bidder to come forward as a 
‘white knight’ and make an alternative offer to the 
shareholders.”136

4.  Afsluitende opmerkingen

Voordat antwoord kon worden gegeven op de vraag in 
hoeverre en met welke maat re gelen besturen van beurs-
ge no teer de vennootschappen zich kunnen verweren te-
gen een ongewenste overname, is uitgezocht welke aan-
tallen vennootschappen het betreft. Het bleek dat de 
aantallen na tio na le vennootschappen wier aandelen aan 
de na tio na le beurs zijn genoteerd, nogal verschillen per 
onderzocht land. In Nederland is het aantal het laagst: 
102 per 1 ja nua ri 2019, en in het VK het hoogst: 1504 per 
31 december 2018. Daartussen bevinden zich Italië: 339 
per 1 ja nua ri 2018, Duitsland: 398 per 31 ja nua ri 2019 en 
Frankrijk: 618 per 31 december 2018. Gelet hierop is het 
niet verwonderlijk dat ook het aantal openbare biedingen 
per land sterk uiteenloopt. Gemiddeld genomen zijn dat 
er per jaar – in oplopende volgorde – in Nederland 4, in 
Italië 10, in Duitsland 12, in Frankrijk 35 en in het VK 71.

Voor de vraag of, en in hoeverre, het bestuur van een 
beurs ge no teer de vennootschap zich kan verweren tegen 
een ongewenste overname, is van belang op welke wijze 
volgens het geldende recht van het betrokken land de bij 
de vennootschap betrokken belangen moeten worden ge-
wogen. Welk belang voert de boventoon? Is dat het be-
lang van de vennootschap waarbij de maatstaf is lange 
termijn waardecreatie? Of is dat het creëren van aan deel-
houderswaarde? Het antwoord op deze vraag heeft een 
belangrijke rol gespeeld bij het al dan niet dwingend 
voorschrijven van de neutraliteitsregeling. In het VK, 
waar aan deel houderswaardecreatie voorop staat, is dat 
het geval. In Italië is een aanvankelijk dwingende neutra-
liteitsregeling nadien verlaten voor een default rule. In de 
overige drie meer stake holder-georiënteerde landen, kan 
een beurs ge no teer de vennootschap ook kiezen voor een 

135 Vgl. F.G.K. Overkleeft, a.w., p. 501, 505 en 511.
136 Citaat uit: P.L. Davies & S.E. Worthington, a.w., p. 940.

beschermd of een onbeschermd karakter. In Duitsland is 
deze vrijheid enigszins beperkt, omdat als ondergrens 
een gematigde versie van de neutraliteitsregeling geldt.

Verder ver on der stelden wij (par. 2.4) dat de gebruikte ty-
pes van beschermingsconstructies zouden verschillen per 
land al naargelang het per cen ta ge beurs ge no teer de ven-
nootschappen met een controlerend aan deel houder hoog 
dan wel laag is. In eerstgenoemd geval verwachtten wij 
vaker constructies die de macht van de controlerend aan-
deel houder vergroten en in het laatstgenoemde geval va-
ker constructies die de macht van het bestuur vergroten. 
Deze ver on der stelling kon helaas niet op waarheid wor-
den getoetst, omdat er geen onderzoek voorhanden is 
naar het getalsmatig voorkomen van bepaalde bescher-
mingsconstructies in een land. Gelet op het grote aantal 
beurs ge no teer de vennootschappen was het ondoenlijk 
dit onderzoek zelf uit te voeren. Wel durven we te stellen 
dat de in Duitsland voorkomende Vorzugsaktien ohne 
Stimmrecht, de Franse wettelijke regeling betreffende het 
dubbele stemrecht en de in Italië gebruikelijke typen van 
beschermingsconstructies, een indicatie kunnen zijn dat 
de geuite ver on der stelling een kern van waarheid bevat.

Ten slotte is in de tabellen 4.1 en 4.2 aangegeven welke 
maat re gelen beurs ge no teer de vennootschappen in de on-
derzochte landen al (+) dan niet (-) kunnen inzetten als 
bescherming tegen een ongewenste overname. Er wordt 
hierbij een onderscheid gemaakt tussen pre-bid en post-
bid defences. Een waarschuwing is op zijn plaats. Indien 
het gebruik van een bepaalde beschermingsconstructie in 
een bepaald land geoorloofd is, dan houdt dat niet in dat 
het gebruik ervan ongeclausuleerd is. Voor gedetailleerde 
informatie verwijzen we naar par. 3.2. Verder kunnen 
beurs ge no teer de vennootschappen met inachtneming 
van de daarvoor gestelde eisen gebruikmaken van be-
paalde ven noot schaps rechtelijke technieken, zoals de uit-
kering van een (super)dividend, een inkoop van eigen 
aandelen of de verkoop van in portefeuille gehouden ei-
gen aandelen, teneinde een overname minder aantrekke-
lijk te maken. Deze maat re gelen zijn niet in de tabellen 
opgenomen, omdat deze in de geraadpleegde literatuur 
niet worden gerangschikt onder de in een bepaald land 
(veel) voorkomende beschermingsconstructies. Ook zijn 
om de hiervoor genoemde reden enkele cellen ‘wit’ ge-
bleven.
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Tabel 4.1 Het voorkomen van pre-bid defences

Pre-bid defences Nederland Duitsland Frankrijk Italië VK

Uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht/loyali teits-
aan delen

+ -137 + + +/-138

Uitgifte van (preferente) aandelen zonder stemrecht -139 +140 + + +/-141

Piramidestructuur .142   +  
Uitgifte van aandelen met bijzondere zeg gen schapsrechten 
(prio ri teits aan de len)

+ - - - -

Certificering van aandelen + - - - -
Voting cap +/-143 -144 + +/-145 +/-146

Golden parachute-constructie +/-147 +/-148 +   
Structuurregime + -149 - - -
Toekenning benoemings-/ontslagrecht van maximaal een 
derde van de commissarissen aan geselecteerde aan deel-
houders

+/-150 +    

Tabel 4.2 Het voorkomen van post-bid defences

Post-bid defences Nederland Duitsland Frankrijk Italië VK

Zoeken naar white knight + + + + +
Verlenen van een optierecht op/uitgifte van (preferente) 
aandelen

+ + +   

Pac-man defence  + +   
Poison pill   +  +/-151

137 Op grond van § 12 Abs. 2 AktG zijn aandelen met meervoudig stemrecht bij een AG niet toegestaan.
138 Wordt in de praktijk zelden gebruik van gemaakt. Zie par. 3.2.5.
139 Op grond van art. 2:118 lid 1 BW zijn stemrechtloze aandelen bij een NV niet toegestaan.
140 Beperkt tot 50% van het geplaatste kapitaal; § 139 Abs. 2 AktG.
141 Wordt in de praktijk zelden gebruik van gemaakt. Zie par. 3.2.5.
142 Komt wel voor in Nederland, bij voor beeld bij het Heineken-concern.
143 In principe mogelijk ex art. 2:118 lid 4 BW.
144 Duitse beurs-AG’s mogen niet van een voting cap oftewel Höchststimmrechte gebruikmaken; § 134 Abs. 1 Aktg. Vgl. G. Spindler & E. Stilz, a.w., Vorbemerkung 

zu den §§ 311-318, Rn. 42: “Für börsennotierte Gesellschaften iSd § 3 Abs. 2 hat der Gesetzgeber durch das KonTraG Höchststimmrechte abgeschafft.”.
145 Art. 2351 al. 3 CC voorziet vanaf 2014 in de mogelijkheid van een sta tu tai re voting cap inhoudende dat een aan deel houder slechts een beperkt aantal stemmen 

mag uitbrengen op een AV ongeacht het aantal aandelen dat deze daad wer ke lijk houdt. Uit het Report on cor po rate gov er nance of Italian listed companies 2018 
van de CONSOB blijkt niet dat beurs-SpA’s hiervan in de praktijk gebruikmaken.

146 Wordt in de praktijk zelden gebruik van gemaakt. Vgl. Reinier Kraakman et al. (red.), The Anatomy of Cor po rate Law: A Comparative and Functional Approach, 
Oxford University Press 2017, p. 83, footnote 27: “extremely rare”.

147 In de RNA-zaak oordeelde de OK dat een overeengekomen golden parachute-constructie proportioneel moet zijn. Vgl. in het bijzonder r.o. 3.20 in HR 18 april 
2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2161, NJ 2003, 286, m.nt. J.M.M. Maeijer.

148 Het feit dat op grond van § 4.2.3 DCGK 2017, vergoedingen aan bestuurders in geval van een voortijdige beëindiging van hun contract, niet meer dan tweemaal 
het bedrag van de jaarlijkse beloning te boven mogen gaan (severance cap), voorkomt veelal dat in Duitsland van een golden parachute-constructie gebruik 
wordt gemaakt. Vgl. G. Kraft, M. Jäger & A. Dreiling, Abwehrmaßnahmen gegen feindliche Übernahmen im Spiegel rechtspolitischer Diskussion und ökonomischer 
Sinnhaftigkeit, Institut für Wirtschaftsrecht Juristische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2003, Heft 11, p. 29 e.v.

149 Duitsland kent weliswaar geen structuurregime, maar de Aufsichtsrat is bij een AG dwingendrechtelijk bevoegd de leden van de Vorstand te benoemen en te 
ontslaan; § 84 AktG. Zie par. 3.2.2.

150 In principe mogelijk ex art. 2:143 BW.
151 Het is zeer ongebruikelijk dat beurs-plc’s poison pill-over een komsten sluiten. Zie par. 3.2.5.
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