Voor ondernemende generaties

Aandeelhoudersovereenkomst
Voor wat niet op straat hoeft te liggen
Afspraken tussen aandeelhouders kunnen op verschillende manieren worden
vastgelegd. De huidige BV wetgeving geeft u de mogelijkheid om veel zaken in de
statuten van uw BV te regelen. Maar is dat ook wenselijk? De inhoud van de
statuten van uw BV is voor iedereen inzichtelijk via de Kamer van Koophandel.
Het is echter vaak wenselijk afspraken met uw mede aandeelhouders onderhands
te regelen, zodat deze informatie niet op straat komt te liggen.
Wat is het, hoe werkt het?
De regels die van toepassing zijn op uw BV
volgen onder meer uit de wet en de statuten
van uw BV. Het is vaak zinvol om aanvullende
afspraken tussen u en uw mede
aandeelhouders vast te leggen in een
aandeelhoudersovereenkomst.
Aandeelhouders hebben immers naast het
gezamenlijke belang van de BV ook ieder een
eigen belang. In dat licht zullen de spelregels
voor samenwerking in conflictsituaties vaak
een goede, relatief eenvoudige oplossing
bieden.

Wat te regelen?
In een aandeelhoudersovereenkomst kunnen
afspraken tussen u en uw mede
aandeelhouders worden vastgelegd, in
aanvulling op de statuten en de wettelijke
regels. Deze overeenkomst is niet inzichtelijk
voor derden waardoor de afspraken dus
vertrouwelijk blijven. Er zijn verschillende
zaken die u in een aandeelhoudersovereenkomst kunt regelen.

U kunt daarbij denken aan:
 Stembeding
‒ Oplossing voor wanneer de stemmen
staken
‒ Verplichting om in specifieke situaties op
een bepaalde manier te stemmen
 Regeling omtrent goedkeuring door de
algemene vergadering
 Samenstellen en benoeming, schorsing en
ontslag van (de leden van) het bestuur en
(indien van toepassing) de raad van
commissarissen
 Dividendbeleid
 Concurrentiebepalingen
 Verbod op nevenactiviteiten
 Uitgebreide aanbiedingsverplichting
 Uittredingsbepalingen
‒ Sanctie voor uittreding binnen een
bepaalde periode
‒ Verplichting minderheidsaandeelhouder
om belang mee te verkopen
‒ Afspraken over nabetaling wanneer
aandelen na overname worden
doorverkocht
 Waarderingsvraagstukken
 Betalingsregelingen

Afweging vastlegging in statuten of
overeenkomst
Uw mede aandeelhouders worden door een
aandeelhoudersovereenkomst contractueel
gebonden om de gemaakte afspraken na te
komen. In tegenstelling tot vastlegging in de
statuten heeft dit vennootschapsrechtelijk
echter geen gevolgen. Het is dus altijd van
belang om te toetsen welke afspraken in de
statuten moeten worden geregeld en welke in
een aandeelhoudersovereenkomst.

Wat kan Deloitte voor u betekenen?
De adviseurs van Deloitte gaan graag met u in
gesprek over de keuzes die u hierin kunt
maken.
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