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In nog steeds toenemende mate hebben rechts-
personen behoefte zich over de nationale gren-
zen te begeven en een samenwerking aan te gaan

met buitenlandse vennootschappen. Hoewel voor
deze internationale geldingsdrang van ondernemin-
gen een veelheid aan redenen kan worden aange-
voerd, kan worden geconstateerd dat de globalisering
van de wereldeconomie (onder meer waar het betreft
de markten voor telecommunicatie, de chemische
industrie en de financiële dienstverlening) daarin een
belangrijke rol speelt. Ondernemingen voelen de
noodzaak om een kritische massa te bereiken en te
profiteren van de mogelijkheden die hun in andere
jurisdicties dan de eigen worden geboden.

Men zou verwachten dat de internationale expan-
siedrift met de totstandkoming van – onder meer –
de interne markt in de Europese Unie en de wereld-
handelsorganisatie WTO niet langer zou worden
gehinderd door obstakels gelegen in het recht van de
vreemde jurisdictie. Hoewel inderdaad een belangrijk
aantal formele juridische obstakels (zoals bepalingen
die erop toe zien dat de eigendom van door een land
als strategisch aangemerkte activa niet (in meerder-
heid) in handen van buitenlanders kan komen) intus-
sen in veel landen aan betekenis heeft ingeboet of
geheel is verdwenen, blijken er in de praktijk nog
aanzienlijke barrières te moeten worden overwonnen
voordat een grensoverschrijdende fusie met succes
tot stand kan worden gebracht.

Belemmeringen
In grote lijnen kunnen de belemmeringen voor

een grensoverschrijdende fusie worden verdeeld in
drie categorieën:
– juridische obstakels;
– culturele obstakels;
– belastingen.

Juridische obstakels
Het belangrijkste juridische obstakel is ongetwij-

feld de soms aanzienlijke verschillen in het recht dat
toepasselijk is op de fuserende vennootschappen.Ver-
schillen zijn onder meer gelegen in de nationaalrech-
telijke bepalingen terzake van het bestuur van de
vennootschap, kapitaalbeschermingsregels, beursre-
gels en kunnen – meer in algemene zin – het gevolg
zijn van de verschillen tussen de continentale rechts-
stelsels en de ‘common law’ jurisdicties. Een andere
bron van juridische obstakels is sectorspecifieke
regelgeving (zoals, in het geval van de fusiebesprekin-
gen tussen BA en KLM, de kwestie rond de landings-
rechten). Zoals hieronder duidelijk zal worden, hoe-
ven deze juridische belemmeringen niet onoverko-
melijk te zijn. In de praktijk is een aantal oplossingen
ontwikkeld dat de juridische obstakels geheel of ten
dele kan overwinnen.

Culturele obstakels
Van niet te onderschatten betekenis voor het wel-

slagen van een grensoverschrijdende fusie is de wijze
waarop wordt omgegaan met de onvermijdelijke
nationale en bedrijfsculturele verschillen. Nationale
sentimenten kunnen bijvoorbeeld een grote rol spe-
len in de gereguleerde industrieën (telecom, post,
energie, water, spoorwegen, luchtvaart en financiële
dienstverlening) die soms tot zeer recent (of nog
steeds) tot het exclusieve domein van de nationale
overheden behoorden. Hoewel in het kader van de
zich liberaliserende markten de overheden hun
actieve bemoeienis hebben moeten opgeven, zijn zij
vaak om redenen van ‘landsbelang’ nog steeds betrok-
ken bij deze voormalige overheidsbedrijven. Deze
betrokkenheid kan bijvoorbeeld de vorm hebben van
een (al dan niet bijzonder) aandeelhouderschap (zoals
bij KLM, KPN, de Nederlandse Spoorwegen en
TPG), een overheidscommissaris (zoals bij de Neder-
landse Spoorwegen) of alleen het recht om toestem-
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ming te verlenen voor een overgang van zeggenschap
in de ondernemingen (zoals onder meer het geval bij
elektriciteitsproducenten en -distributeurs) of – in
het kader van een grensoverschrijdende fusie – de
weigering van de overheid om als aandeelhouder deel
te nemen in een buitenlandse vennootschap.

Nationale sentimenten komen uiteraard niet
alleen tot uitdrukking in de rol van de overheid. In
grensoverschrijdende fusies tussen bedrijven speelt
vaak een rol dat het beleggend publiek en de werkne-
mers niet gaarne zien dat het machtscentrum van een
onderneming verschuift naar een ander land. Met
name waar wordt gestreefd naar een fusie op basis van
gelijkwaardigheid (een ‘merger of equals’) doet de
keuze voor één van de jurisdicties van de fusieven-
nootschappen (althans in de perceptie van de betrok-
kenen) afbreuk aan het uitgangspunt van gelijkwaar-
digheid. Bedrijfsculturele sentimenten vertalen zich
onder meer in discussies over de ‘voertaal’, de naam
van de onderneming en het behoud van vestigings-
plaatsen.

Belastingen
Zijn de hiervoor genoemde juridische en cultu-

rele obstakels al overkomelijk, dan kan het nog zeer
de vraag zijn of de belastingconsequenties van een
grensoverschrijdende fusie te overzien zijn. De uit-
eenlopende belastingregimes kunnen erin resulteren
dat, waar een aandeelhouder in bijvoorbeeld een
Nederlandse vennootschap inwisselt in aandelen in
een buitenlandse bieder, hij zich geconfronteerd kan
zien met een substantiële dividendbelasting in het
land waar dit dividend wordt uitbetaald. In andere
jurisdicties kunnen aandeelhouders geconfronteerd
worden met ‘capital gains tax’ wanneer zij hun aande-
lenpakket – bijvoorbeeld in het kader van een open-
baar bod – vervreemden aan een buitenlandse ven-
nootschap. In de Nederlandse context kan men den-
ken aan het voorbeeld dat een grotere aandeelhouder
het genot van de deelnemingsvrijstelling verliest
indien hij niet langer meer dan vijf procent in de
overblijvende fusievennootschap houdt.

Resultante van de hierboven gesignaleerde pro-
blemen is dat een rechttoe-rechtaan-overname van
een vennootschap (bijvoorbeeld door middel van een
openbaar bod op alle uitstaande aandelen dan wel een
gewone aandelentransactie) door een buitenlandse
vennootschap vaak niet tot de (werkbare) mogelijk-
heden behoort. Teneinde de beoogde grensover-
schrijdende fusie toch tot stand te brengen zal der-
halve naar alternatieven moeten worden gezocht.

Hieronder zal ik enige van deze in theorie dan wel in
de praktijk ontwikkelde alternatieven bespreken.

Societas Europaea (SE)
Een van de belangrijkste obstakels voor een grens-

overschrijdende fusie wordt gevormd door het feit
dat de Europese jurisdicties een juridische fusie tus-
sen vennootschappen niet mogelijk maken. Het
voorstel voor de Tiende Richtlijn betreffende de
grensoverschrijdende fusie van naamloze vennoot-
schappen zou de grensoverschrijdende fusie mogelijk
hebben moeten maken. Het voorstel kent echter een
weinig voorspoedige totstandkomingsgeschiedenis en
het ziet er niet naar uit dat de Tiende Richtlijn op
afzienbare tijd zal worden vastgesteld, laat staan geïm-
plementeerd in nationale wetgevingen. Overigens
zou de totstandkoming van de Tiende Richtlijn naar
het zich laat aanzien nog immer niet aan alle belang-
rijke bezwaren verbonden aan een grensoverschrij-
dende fusie tegemoetkomen, omdat het voorstel geen
belastingparagraaf bevat.1

Sinds kort bestaat wel politieke overeenstemming
over de introductie van een Europese vennootschap,
de Societas Europaea (afgekort SE) door middel van de
Verordening betreffende het Statuut van de Europese
Vennootschap (hierna: de Verordening). De Verorde-
ning, waarvoor de aanzet al in 1970 werd gegeven en
die derhalve – indien zij inderdaad zal worden vastge-
steld – evenmin zal kunnen bogen op een voorspoe-
dige totstandkomingsgeschiedenis, biedt onderne-
mingen een nieuwe rechtsvorm, namelijk de SE. De
SE zou, althans dat is de gedachte, de vennootschap-
pen uit meer lidstaten in staat stellen om te fuseren en
vervolgens te opereren op basis van een uniform
regime, een uniforme bestuursstructuur en met uni-
forme publicatieverplichtingen. Op deze wijze zou
voorkomen kunnen worden dat beide fusievennoot-
schappen een (kostbare) groepsstructuur in stand
moeten houden die geregeerd wordt door verschil-
lende nationale rechtsstelsels.Voor analyses van de SE
als nieuwe rechtsvorm zij verwezen naar het artikel
van Van Solinge en Van der Korst in dit nummer van
Dossier en naar het themanummer De Europese Ven-
nootschap van het tijdschrift Ondernemingsrecht
(2001/7).

Hoewel niet kan worden ontkend dat de intro-
ductie van de SE een stap in de goede richting zou
zijn, kleven aan de SE bezwaren die maken dat het
twijfelachtig is of de SE een reële optie is voor
beoogde fusiepartners:
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(I) toepasselijk rechtsstelsel: de Verordening voorziet
weliswaar in een uniform statuut voor de SE,
maar het statuut dekt alleen de oprichting, de
inrichting, de opstelling van de jaarrekening en
de liquidatie.Voor een belangrijk aantal onder-
werpen is de SE aangewezen op de nationale
vennootschapsrechtelijke bepalingen (naast de
communautaire bepalingen) van het land waarin
de SE haar vestigingsplaats heeft. Hoe de respec-
tieve lidstaten in hun wetgeving (en dan met
name de invoeringswetten) zullen omgaan met
de SE is nog niet duidelijk, maar onvermijdelijk
zullen opnieuw substantiële verschillen te con-
stateren zijn;

(II) belastingen: ook de Verordening betreffende het
Statuut voor de SE bevat geen belastingpara-
graaf. Deze omissie leidt ertoe dat een fusie van
twee bestaande vennootschappen resulterend in
een SE de negatieve implicaties kan hebben die
hierboven zijn beschreven.

(III) medezeggenschap: onlosmakelijk verbonden met
de Verordening is de richtlijn met betrekking tot
de medezeggenschap van werknemers van de bij
de fusie betrokken vennootschappen. Deze
richtlijn beoogt dat de werknemers met het
management overeenstemming bereiken over de
werknemersparticipatie in de te vormen SE.
Indien die besprekingen over de werknemers-
participatie niet tot overeenstemming leiden (en
ten minste 25 % van de werknemers van de bij
de fusie betrokken vennootschappen hebben
medezeggenschapsrechten) is een standaardre-
glement van toepassing dat is opgenomen als een
Annex bij de Richtlijn medezeggenschap. Het
praktische bezwaar is erin gelegen dat een SE
alleen gevormd kan worden indien ófwel over-
eenstemming is bereikt over de toepassing van
medezeggenschapsregels, ófwel na twee jaar nog
steeds geen overeenstemming daarover is bereikt
(in welk geval de standaardregels toepassing vin-
den). Deze regeling introduceert hiermee een
element van rechtsonzekerheid dat maakt dat
mogelijkerwijs gedurende twee jaren onduide-
lijkheid bestaat over de structuur van de fusie-
vennootschap.

Uit het bovenstaande volgt dat de aantrekkelijk-
heid van de SE als fusievennootschap op zijn minst
twijfelachtig is. Er zal derhalve waarschijnlijk behoefte
blijven bestaan aan de in de praktijk ontwikkelde
oplossingen welke ik hieronder zal bespreken.

Contractuele samenwerking
De minst vergaande vorm van internationale

samenwerking is de zuiver contractuele samenwer-
king.Waar deze niet leidt tot formalisering van de
samenwerking en de betrokken vennootschappen
hun zelfstandigheid bewaren, zal men deze samen-
werking niet snel als een ‘fusie’ betitelen. Niettemin
leiden in de praktijk de vormen van samenwerking
vaak tot verdergaande integratie bij gebleken succes.
In die zin moet de contractuele samenwerking wel
degelijk tot het arsenaal van mogelijkheden van de
fuserende vennootschappen worden gerekend.

Voorbeelden van vormen van contractuele samen-
werking zijn:
– distributie-overeenkomsten: de ene partij stemt ermee

in de producten van de andere partij te distribu-
eren op zijn thuismarkt (en andersom);

– licentie- en franchise-overeenkomsten: de ene partij
stemt ermee in dat de andere partij – doorgaans
tegen betaling – gebruikmaakt van haar intellectu-
ele eigendomsrechten, dan wel haar marketing-
concept of winkelformule;

– ‘just-in-time’-overeenkomsten: in dergelijke overeen-
komsten komen de contracterende partijen een
vast leveringsschema overeen.

Kruisverbanden (‘cross-participation’)
Partijen die besluiten om samen te werken, zonder

echter ervoor te kiezen hun respectieve activiteiten te
integreren, kunnen ervoor kiezen hun samenwerking
verder inhoud te geven door aandelen te nemen in
elkaars aandelenkapitaal. Hoewel op het eerste
gezicht deze kruisverbanden vooral een symbolische
betekenis lijken te hebben, heeft het aandeelhouder-
schap van de bevriende vennootschap wel degelijk
effect op de samenwerking. Dit effect betreft (onder
meer):
(I) gedeeltelijke winstegalisatie: de ‘bevriende’ ven-

nootschap deelt naar rato van het aandeelhou-
derschap mee in de resultaten van de ander het-
geen resulteert in een grotere parallellie van
belangen;

(II) verbeterde naleving samenwerkingsovereenkomst: waar
de bevriende vennootschap (en daarmee haar
aandeelhouder) meeprofiteert van de resultaten
van de ander zal de neiging bestaan om de bepa-
lingen van de samenwerkingsovereenkomst met
vergroot enthousiasme en te goeder trouw na te
leven en zullen de partners eerder geneigd zijn
om synergieën te zoeken;

(III) wijziging in het aandeelhoudersbestand en bescher-
ming tegen ongewenste indringers: hoewel dit effect
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niet noodzakelijkerwijs door iedereen als positief
zal worden beoordeeld zal het aandeelhouder-
schap van een bevriende vennootschap een
zekere bescherming kunnen bieden tegen onge-
wenste overnames. De facto houdt het aandeel-
houderschap van de bevriende vennootschap
een beschermingsconstructie in, indien partijen
tevens overeenkomen dat de bevriende vennoot-
schap een vijandig bod van een derde niet zal
steunen.

Op de lange termijn blijken de hierboven bespro-
ken lossere samenwerkingsverbanden niet altijd te
blijven voldoen, onder meer omdat zich de wense-
lijkheid van volledige winstegalisatie en de daarmee
gepaard gaande parallellie van belangen in toene-
mende mate doet gevoelen en wordt gekozen voor
een verdere integratie langs de lijnen van de hierna te
bespreken structuren.

‘Dual Headed’ structuren
De hieronder te bespreken structuren voor de tot-

standkoming van een grensoverschrijdende fusie
hebben gemeen dat zij ‘tweehoofdig’ zijn. Met andere
woorden: de gefuseerde groep heeft aan het hoofd
twee topvennootschappen en is aldus dual headed.

De dual headed structuren laten zich als volgt
onderscheiden:
– onder de hoofden van de staken is de groep

gecombineerd (de ‘combinatie’);
– de hoofden behouden hun eigen staken, maar ver-

rekenen de resultaten tussen de hoofden (‘separate
entiteiten’);

– het aandeelhoudersbestand van de beide hoofden
wordt verenigd doordat de aandeelhouders van
het ene hoofd steeds in een vaste ratio ook aande-
len zullen houden in het andere hoofd (de ‘twin-
ned shares’).

Combinatie
De combinatie van de activiteiten van de twee

hoofden kan op een drietal wijzen plaatsvinden:

(I) de dochtervennootschappen van beide hoofden
worden omgevormd in vennootschappen waarin
beide hoofden 50% van de aandelen houden;

(II) de dochtervennootschappen van de beide hoof-
den worden omgevormd tot joint ventures waarin
beide hoofden (dan wel de gezamenlijke subhol-
ding) participeren, zij het dat de aandelenverhou-
ding niet 50:50 is;

(III) de beide hoofden richten een subholding op
waarin zij ieder 50% houden en waarin alle par-
ticipaties van de beide hoofden worden inge-
bracht.

De onder (I) en (III) genoemde mogelijkheden
resulteren automatisch in winstegalisatie van de door
de hoofden gemaakte winst, omdat de twee hoofden
gelijkelijk zullen delen in de resultaten van alle
groepsvennootschappen.Teneinde egalisatie van de
beide hoofden van de aan hun aandeelhouders uit te
keren winst te bewerkstelligen in het onder (II)
genoemde geval, zullen de beide hoofden een egalisa-
tieovereenkomst sluiten. Deze egalisatieovereenkomst
bewerkstelligt dat hoofd 1 hetgeen hij ‘teveel’ aan
winst heeft ontvangen, doordat hij meer dan 50% van
het aandelenkapitaal in een groepsvennootschap ver-
schaft, aan hoofd 2 zal overdragen, althans dat het
wordt verrekend met hetgeen hoofd 2 ‘teveel’ ont-
vangen heeft doordat hoofd 2 in een andere dochter-
vennootschap meer dan 50% van het aandelenkapi-
taal verschaft. Uiteindelijk zijn beide hoofden vervol-
gens in staat om dezelfde winst uit te keren aan hun
respectievelijke aandeelhouders.Aangezien de beide
hoofden onderworpen zullen zijn aan verschillende
belastingregimes, zal de egalisatieovereenkomst ook
een regeling moeten bevatten voor de verschillen die
kunnen optreden doordat bijvoorbeeld ontvangen
dividenden in de betrokken jurisdicties zijn onder-
worpen aan belasting (terwijl zulks in de jurisdictie
van het andere hoofd niet het geval is) en dient voorts
rekening te worden gehouden met mogelijke belas-
tingheffing op de egalisatiebetalingen.

De keuze van de tweehoofdige structuur veron-
derstelt dat de beide fusievennootschappen blijven
bestaan. Hoewel sommige regulatoire obstakels (in
het bijzonder waar het betreft de ‘regulated industries’)
nog steeds moeten worden overwonnen (bijvoor-
beeld doordat – in het geval dat beide hoofden beurs-
genoteerd zijn – de beursregels een verschillende (of
soms zelfs tegenstrijdige) publicatieregels kennen),
kan door de keuze voor een dual header in belangrijke
mate worden voldaan aan de culturele obstakels. Zo
wordt het nationale sentiment geaccommodeerd (de
aandeelhouders, waaronder soms ook de overheid,
kunnen aandeelhouder blijven in hun vennootschap
met de eigen nationaliteit) en kunnen de werkne-
mers zich met het eigen bedrijf en de daarbij beho-
rende bedrijfscultuur blijven identificeren.Tegelijker-
tijd kan de door het management gewenste synergie
en schaalvergroting worden gerealiseerd.
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Teneinde een uniform management te bewerk-
stelligen spreken de twee hoofden af dat hun respec-
tieve besturen steeds zoveel als mogelijk gelijk zullen
zijn (dan wel, indien dit niet geheel mogelijk is, gelij-
kelijk uit beide ‘bloedgroepen’ zal worden samenge-
steld of zal worden benoemd door een uniforme
nominatiecommissie).

Het belangrijkste voordeel van de keuze voor
deze dual header is dat aandeelhouders de keuze wordt
geboden in welke jurisdictie zij hun dividend zullen
ontvangen.Aldus worden zij niet het slachtoffer van
de grensoverschrijdende fusie (bijvoorbeeld door een
openbaar bod tegen aandelen in een buitenlandse
vennootschap) waardoor zij mogelijkerwijs gedwon-
gen zouden worden hun dividend in een jurisdictie
met een slechter belastingklimaat te ontvangen.
Belangrijke andere voordelen van deze structuur zijn
a) dat deze in beginsel geen gevolgen heeft voor de
beursnotering van de beide hoofden (en hun eventu-
ele positie in de (hoofd)indexen van de betrokken
aandelenbeurzen) en b) dat bij de totstandkoming
van de fusie het vraagstuk van de waardebepaling van
de vennootschap minder pregnant naar voren komt,
omdat de aandeelhouders hun aandelen niet behoe-
ven aan te bieden (en aldus het bod mogelijkerwijs
frustreren) en derhalve geen premie hoeft te worden
betaald (hetgeen in een openbaar bod doorgaans wél
het geval is).

Toch zijn er aan de dual headed structuur ook sig-
nificante nadelen verbonden.Allereerst blijkt de dual
header moeite te hebben om op de kapitaalmarkt geld
te betrekken. De kapitaalmarkt beziet de dual header
met enige argwaan.Waar aandelen ofwel schuldpapier
wordt uitgegeven zal dit bijvoorbeeld kunnen leiden
tot aanpassing van de egalisatieratio. Ook eventuele
toekomstige acquisities tegen uitgifte van aandelen
worden hierdoor bemoeilijkt. Hiernaast moet de
complexiteit van de fiscale structurering niet worden
onderschat en zou de voortdurende meervoudige
nationaliteit op den duur wel in de weg kunnen staan
van de beoogde synergieën.Ten slotte zal de beursge-
noteerde dual header blijvend worden geconfronteerd
met het feit dat de positie van de twee hoofden op de
respectieve beurzen uiteen gaat lopen (er zal namelijk
‘arbitrage’ kunnen plaatsvinden: het verschijnsel
waarbij er handel in de aandelen in beide hoofden
ontstaat, die beoogt voordeel te trekken uit het ver-
schil in marktomstandigheden tussen beide hoofden
op de beurzen voor deze genoteerd zijn), bijvoor-
beeld doordat de valutakoersen aan verandering
onderhevig zijn.

Dual Headed, maar separate entiteiten
In plaats van het combineren van beide groepen,

kunnen de twee hoofden er ook voor kiezen om hun
‘staken’ gescheiden te houden. De samenwerking
staat of valt alsdan met de egalisatieovereenkomst die
naast – vanzelfsprekend – de egalisatie onder meer
kan voorzien in een gezamenlijke groepsnaam en een
identiek bestuur. Een belangrijke reden voor de
keuze voor deze variant van de dual header kan zijn
gelegen in het feit dat activa van een of beide hoof-
den niet onder een gezamenlijke leiding kunnen
worden gebracht omdat ‘change of control’-bepalingen
daaraan in de weg staan of omdat de activa in het
geheel niet overdraagbaar zijn doordat derden een
recht van eerste koop genieten. Men kan ook denken
aan de situatie waarin partijen bepaalde activa bewust
buiten de samenwerking wensen te laten.

Op grond van de egalisatieovereenkomst wordt
verzekerd dat de aandeelhouders hetzelfde nettodivi-
dend genieten. Indien een van beide hoofden deze
dividendbetaling niet kan maken zal het andere
hoofd gehouden zijn bij te springen en een egalisa-
tiebetaling te doen waardoor het eerste hoofd alsnog
een gelijke dividendbetaling kan doen. Een vergelijk-
bare constructie geldt de gerechtigdheid tot het
liquidatiesaldo.

Voor een bespreking van de nadelen die verbon-
den zijn aan de onderhavige structuur zij verwezen
naar de hierboven beschreven combinatie van activi-
teiten, waarbij het opmerking verdient dat, met name
waar het betreft de te betalen synergie, deze structuur
doorgaans minder aantrekkelijk zal zijn dan de dual
header met een gecombineerde groep.

De ‘twinned shares’ structuur
De twinned shares structuur onderscheidt zich van

de twee voorgaande dual headers door het aandeel-
houdersbestand. Waar in de twee voorgaande dual
headers de aandeelhouders in beginsel steeds aandelen
houden in een van de hoofden (veelal om te bereiken
dat het dividend wordt ontvangen in de eigen juris-
dictie), houden de aandeelhouders in de twinned sha-
res constructie steeds aandelen in beide hoofden.
Deze tweeling-aandelen (ook wel: ‘stapled stock’) zijn
ook alleen gezamenlijk verhandelbaar. Belangrijk
voordeel van deze structuur boven andere dual headers
is dat er doorgaans geen noodzaak tot egalisatie
bestaat. Daarenboven wordt aan de aandeelhouders
de mogelijkheid geboden om te kiezen in welke van
de twee jurisdicties waarin de dual header gevestigd is
zij hun dividend wensen te ontvangen. De structuur
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voorkomt tevens dat arbitrage plaatsvindt (doordat
aandelen uitsluitend gezamenlijk verhandelbaar zijn
en bijgevolg geen profijt kan worden getrokken van
verschillen in de relatieve waarde tussen beide staken
en de aandelen in beide hoofden).

De twinned shares structuur roept wel enige ven-
nootschapsrechtelijke vragen op. Zo is het de vraag
op welke wijze kan worden verzekerd dat de aandeel-
houder in het eerste hoofd ook steeds aandeelhouder
is in het tweede. Hiertoe kan in de statuten een kwa-
liteitseis worden opgenomen inhoudende dat aande-
len slechts kunnen worden gehouden door houders
van het tweelingaandeel. Een andere methode is om
de aandelen in één stuk te belichamen. Het spreekt
voor zich dat het aantal geplaatste aandelen in het
kapitaal van beide hoofden steeds gelijk zal moeten
zijn. Ook bij uitgifte of intrekking van aandelen zal
steeds door beide hoofden een daartoe strekkend
besluit moeten worden genomen teneinde de kapi-
taalstructuur in beide staken gelijk te houden. De
eenheid van bestuur van de staken kan – althans voor
wat betreft de Nederlandse vennootschap – worden
bereikt door in de statuten een kwaliteitseis op te
nemen. Deze houdt dan in dat slechts zij, die tevens
bestuurder zijn van de andere staak, lid van het
bestuur van de vennootschap kunnen zijn.

Conclusie
Hiervoor is bij wijze van overzicht een aantal wij-

zen uiteengezet waarop vorm kan worden gegeven
aan internationale samenwerking tussen onderne-
mingen. De meeste van deze samenwerkingsverban-
den hebben hun waarde wel bewezen. Niettemin
blijven zij gecompliceerd en verre van ideaal. Gege-

ven het feit dat de mogelijkheid van een echte grens-
overschrijdende juridische fusie (nog) niet gegeven
is, zal de praktijk zich er mee moeten behelpen en
moeten blijven zoeken naar creatieve oplossingen
teneinde verdergaande internationale samenwerking
tussen ondernemingen mogelijk te maken.

Mr. J.O. van Klinken is advocaat bij Allen & Overy te

Amsterdam.
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1 Men zou nog kunnen denken aan het gebruik van een EESV
(Europees Economisch Samenwerkingsverband), maar aange-
zien het de EESV niet geoorloofd is om bestuurs- of zeggen-

schapsmacht uit te oefenen over de eigen leden en de EESV
niet meer dan 500 werknemers mag hebben, is de EESV voor
een grensoverschrijdende fusie doorgaans ongeschikt.
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