RECHTstreeks: aandelen Tutti Frutti
Herinnert u zich nog mijn verkoopvoorbeeld van de vorige week? Vader verkoopt zijn
makelaarskantoor aan zijn tweede dochter. Daarnaast heeft hij nog drie andere
kinderen met uiteenlopende belangen: een gehandicapte zoon, een gehuwde
dochter en een in de zaak meewerkende zoon.
Ik vertelde u wat u niet moet doen, namelijk de zaken regelen via een Stichting
Administratiekantoor.
De STAK gooien wij dus op de vuilnisbelt, omdat sinds de wetwijziging van oktober
2012 de mogelijkheid bestaat om voor vrijwel iedere gewenste situatie aparte
aandelen te creëren. In ons geval betekent dat het navolgende:
De ouders willen dat hun gehandicapte zoon ieder jaar zoveel mogelijk een vast
bedrag ontvangt. Hiervoor creëren we Aandelen A die recht geven op een super
preferent dividend tot maximaal € 20.000 per jaar.
Aandelen B zijn voor vader. Hij ontvangt de koopsom en hoeft verder geen dividend,
maar wil wel een vinger in de pap houden. Deze aandelen geven vader dan ook een
vetorecht bij bepaalde bestuursbesluiten zoals grote investeringen, het verkopen van
de onderneming dan wel aangaan van samenwerkingsverbanden.
De meewerkende zoon krijgt allereerst een vernieuwde, sterk verbeterde
arbeidsovereenkomst die hem tegen willekeur van zijn zuster beschermt. Daarnaast
Aandelen C die recht geven op 25% dividend.
De gehuwde zus krijgt Aandelen D die enkel recht geven op 10% dividend zonder
verdere zeggenschap.
Blijft over de onderneemster. Zij krijgt Aandelen E waar alle zeggenschap op rust
zoals het goedkeuren van de jaarrekening, goedkeuren van dividend, ontslaan en
benoemen van bestuurders etc.. Daarnaast geven de Aandelen E recht op 65%
dividend.
U bent slim (niets voor niets leest u immers mijn columns!) en ziet dat de zus als
aandeelhoudster kan bepalen nooit dividend vast te stellen en zo de andere
aandeelhouders uit te drogen. Om dat te voorkomen geven de Aandelen B, C en D
eveneens recht op het vaststellen van de jaarrekening en dus op het bepalen van
dividend. Wel wordt bepaald, dat het Aandeel E van koopster een even zwaar
stemrecht heeft als Aandelen B, C. en D samen. Bij stakende stemmen beslist dan
de accountant van de ondernemer.
Zo, dat is ook weer opgelost en de familievrede gered!
De volgende keer beginnen we met de aandelenverkoopovereenkomst, dus tot
volgende week,
Wim Vondenhoff
Advocaat
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