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Orde bewaken tijdens
de ruzie-AVA

het beter om de uitslag eerst door een notaris
te laten bekijken. Wanneer je de uitslag direct
op een scherm projecteert en er blijken bij
nader inzien twee stemmen ongeldig, zorgt
dat voor een wanordelijke situatie.’
Voorsprong

von

Als binnen een vennootschap een conflict
op de loer ligt, kan een algemene vergadering van aandeelhouders in een slagveld
veranderen. Juist dan is het belangrijk dat
iemand de orde en procedures bewaakt.
De notaris is daarvoor de aangewezen
persoon, bepleit VON-voorzitter Laurens
Kelterman.
| T E K S T Peter Steeman

De aanwezigheid van een notaris bij een alge
mene vergadering van aandeelhouders (AVA)
is niet vanzelfsprekend. In de wet staat dat een
notaris aanwezig kan zijn om de notulen vast
te leggen in een notarieel procesverbaal. Het
is de vrijheid van het bestuur om een notaris
voor het begeleiden van de AVA in te schakelen.
Grote beursgenoteerde ondernemingen doen
vaker een beroep op een notaris om de vergade
ring bij te wonen dan kleine bv’s. Ten onrechte,
vindt Kelterman. ‘Als notaris ken je de spel
regels. Daardoor kan je erop toezien dat de
procedures goed gevolgd worden. Is iedereen
wel uitgenodigd? Soms zijn er naast de aan
deelhouders ook certificaathouders of pand
houders met vergaderrecht. Wordt de aanmel
dings- en toelatingsprocedure juist toegepast?
Wat doe je wanneer een aandeelhouder zich
op de vergadering laat vertegenwoordigen
door een gevolmachtigde die als bewijs van
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‘Als notaris ken je
de spelregels’
zijn volmacht een bierviltje bij zich heeft waar
 p staat “Jan mag komen”? Vaak is in de statuten
o
omschreven aan welke criteria een volmacht
moet voldoen. Zolang er geen conflicten slui
meren, luistert het niet zo nauw, maar wanneer
de verhoudingen op scherp staan, heeft een
kleine afwijking van de procedure al gevolgen
voor de besluitvorming. Als niet alle formali
teiten zijn gevolgd, is een stemming soms
zelfs ongeldig. Al het werk dat in de AVA is
geïnvesteerd, is dan voor niets geweest.’
Wanordelijk

Wanneer is er sprake van een ruzie-AVA?
‘Er kunnen uiteenlopende aanleidingen zijn.
Bijvoorbeeld een geplande fusie, maar ook vaak
persoonlijke motieven van aandeelhouders
die met elkaar botsen. Dan is er behoefte aan
iemand die de vergaderorde bewaakt. Niet
alleen hebben de notulen wanneer ze zijn
opgemaakt door een notaris meer bewijskracht.
Zijn aanwezigheid tijdens de AVA kan ook veel
onrust wegnemen. Als er bijvoorbeeld wordt
gestemd door de aandeelhouders met gesloten
briefjes moet er niet door een aandeelhouder
geroepen worden dat hij voor is. Ook als er
gebruik wordt gemaakt van stemkastjes is

Een paar keer per jaar begeleidt Kelterman
zelf een AVA. ‘Het is ontzettend leuk om te
doen, maar je moet het wel goed voorbereiden.
Je leest vooraf de statuten, de aandeelhouders
overeenkomst, de voorafgaande correspon
dentie, de ingebrachte stukken en je hebt
een voorgesprek met degene door wie je
bent ingeschakeld. Dat is meestal een van de
bestuurders. Je wilt weten wat er speelt, wat de
verwachtingen van de AVA zijn. Soms staat er
een fusie op het programma. Tijdens de AVA
heb je een toegevoegde waarde wanneer een
onduidelijke situatie dreigt te ontstaan. Dat
gebeurt bijvoorbeeld wanneer een aandeel
houder nieuwe informatie aandraagt die niet
op de agenda staat. Wanneer een statutenwij
ziging is aangekondigd om aandelen om te
zetten in een ander soort aandelen en iemand
stelt voor om tegelijkertijd het winstrecht te
verhogen, is het de vraag of dat nog binnen de
orde van de agenda valt. Een voorzitter wordt
daardoor overvallen. Op zo’n moment heb je
als notaris een toegevoegde waarde. Je hebt
een voorsprong in kennis en je bent onafhan
kelijk. Je kijkt met welk bericht de aandeel
houders zijn opgeroepen. Toetst het aan de
jurisprudentie. Op zo’n moment kun je een
sparringpartner zijn van de voorzitter.’

Congres over ruzie-AVA
In 2019 zal de VON een minicongres wijden
aan de ruzie-AVA. Daarin wordt onder meer
aandacht geschonken aan de oproep tot een
algemene vergadering, de agenda, het verga
derrecht van anderen dan aandeelhouders, de
toegang tot de vergadering, de acties in een
vergadering, het stemmen en het beroep op
nietigheden en het herstel van fouten.

