RECHTstreeks: de Grote Verdwijntruc
De komende columns gaan alle over de aandelenoverdrachtsovereenkomst (31
letters voor Scrabble, beste mensen!) verder te noemen de AOO.
Ik plaats het opmaken van de AOO voor het due dilligence onderzoek. Dit is de
gebruikelijke volgorde, maar je ziet ook wel, dat de DD aan de AOO voorafgaat.
Zoals iedere overeenkomst begint de AOO ook met het noemen van de partijen. U
zult het niet geloven, maar met deze simpele kwestie vul ik deze hele column.
De “Begeerte Holding B.V.” is de uiterste betrouwbare koopster van de aandelen van
uw vennootschap althans tot twee dagen voor de verkoop. Bart Snel, directeur van
de geplande kopende Holding, ook wel Snelle Bartje genoemd, meldt 48 uur voor de
Closing (datum van ondertekening), dat hij om fiscale redenen “Het Eeuwige Geluk
B.V.” als koopster moet laten optreden “op advies van mijn accountant”. Geen
probleem, toch? Tja, dat ligt er maar aan. Als de koopsom voor de Closing op een
Escrow-account (geblokkeerde rekening) wordt gestort is er inderdaad geen
probleem. Zodra de aandelen juridisch zijn overgedragen – waarover de volgende
keer meer – kan de koopsom aan de verkoper doorbetaald worden.
Wordt echter een gedeelte van de koopsom als Earn-Out (terug te verdienen na
verkoop) of in termijnen voldaan, dan kan een groot probleem ontstaan.
Hoe makkelijk kan Het Eeuwige Geluk B.V. de aandelen van uw vennootschap snel
doorverkopen aan een limited company True Love Ltd., gevestigd in een postvakje
op de Cayman Islands tegen één Engels Pond. Als het dan op betaling van uw
restkoopsom aankomt is Bartje pleite of blijkt Het Eeuwige Geluk B.V. van korte duur
en failliet en zijn de medewerkers van True Love Ltd. op het strand met andere
dingen bezig…. zandkasteeltjes bouwen of zoiets.
Resultaat: geld en onderneming weg.
Natuurlijk heeft uw geniale columnist weer een simpele oplossing: allereerst dient u
goed te laten uitzoeken wie exact de kopende partij is. Verder laat ik de top holding
altijd als aansprakelijke partij de AOO mee ondertekenen en liefst de natuurlijke
persoon achter de vennootschapsrechtelijke constructie ook. Wordt dit geweigerd,
dan geen zaken doen.
Ook de koper kan problemen krijgen. De verkopende partij dient garanties af te
geven, bijvoorbeeld voor de juistheid van voorraden en de gegoedheid van
debiteuren. Als de debiteurengarantie door de koper bij de verkoper wordt
ingeroepen, is het wel zo handig, als koper de koopsom nog niet helemaal heeft
uitgegeven en verhaal biedt. Ook hier een simpele oplossing. Het verdient
aanbeveling om ook de natuurlijke persoon/verkoper mee te laten ondertekenen en
niet alleen voor zijn non-concurrentiebeding, maar voor de gehele inhoud van de
AOO. Verder is het ook hier handig om een gedeelte van de koopsom op een
Escrow-account te parkeren die vrijvalt als de garantieperiode eindigt.
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Meldt dit als koper wel tijdig; mogelijk heeft verkoper de koopsom al gereserveerd om
schulden af te lossen en zou dit een dealbreker (sorry dit is het laatste Engelse
woord in de column) kunnen zijn!
De volgende keer komen we eindelijk een Franse term tegen: considerans (uit te
spreken Jus d’orans, op zijn Hollands dus).
Alaaf en tot over veertien dagen,
Wim Vondenhoff
Advocaat
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