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alle priorîteitsaandelen
in de Vennooßchap.
Een
g|oot aantal minderheidsaandeelhouders
heeft zíjn
oandeleneerderverkoclttaan Fontanavoor €.123
per aandeel. In de uítkoopprocedure
voor de
resterendeaandelenis tegen gedaagdenverstek
verleend.
Fontanastelt zich op het standpuntdat de
ptijs dient te worden gesteld op de zichtbaar
intrinsieke
waardevan de aandelen,
zijndeeß0,89.
OK: Bíj de waardebepaling
van de over te dragen
gewoneaand.elen
kan niet zondermeervande door
prijs worden uítgegaan.
eiseressen
aangeboden
De
geboden pnjs ís gebaseerd op de zichtbaar
intrinsíekewaarde van de Vennootschap,
zonder
d.atenigerechttaardigingwordt aangevoerd
van de
daaraanten grondslagliggende(veronder)stelling
dat dezewaarderingsmethode
in de omstandígheden
geval tot een reëlevergoedíng
van llet onderhavige
Ieidt.De waardeis niet zondermeer gelíjkaan de
waardedie aan het aandeeltoevaltalshetzichtbare
vermogenvan de vennooßchappro rata wordt
verdeeldover de geplaatsteaandelen.
Opgrondvan
deEBITDA
bestaothet vermoeden
dat dewaardeper
aand.eelhoger zou kunnen zíjn. Dít vermoeden
wordt versterktd.oordatblíjkt dat belangrijkeactiva
(bedrljfsgebouwen
en bedrijventeneinen)
die a[ în
1983 zîjn verwoÍ1ten,zijn gewaardeerdtegen
hisforischekostprijsminusafschrijvingen,
terwíjl de
actuelewaardehogerzou kunnenzijn, gezíenhet
positievewaardeverloop
aannterkelijke
van deze
activa.De 0l( achtzich onvoldoende
voorgelichtom
de príjsvan de aandelenvastte kunnenstellenen
beveelteendeskundigenbericht.
De deskundige
dient
de waarde vast te stellen per een zo recent
mogelijkevoor de hand líggendedatum en met
inachtneming
van allefeíten en omstandigheden
die
de waard.e
beoalen.
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UÍtkoopprocedure.
Welke waarderingsmethode
moet worden gevan de over te
hanteerdbij de prijsvaststelling
dragenaandelen
?
N.V. Bronnenbad
Nieuwescfions-Bunde
is in 1995
onlgezetin BronnenbadNíeuweschans-Bunde
B.V.
(de'Vennootscltap').
Het geplaatste
kapitaalvan de
Vennootschapis verdeeld in 91767 gewone
aandelen
en l0 pñoriteitsaandelen.
Fontana
Holding
B.V.('Fontana')
houdt 91378 gewoneaandelenen
RO

Zie oolc:
¡ Hof Amsterdam(OK)22 november1990,N/
1991,618;
o HR 11 september
1996,N/ i997,176m. nt.
Måeijer;
. Hof Ansterdam (OI() 29 juni 2000, /0R
20001170:
r WJ. Slagter,'De prijsbepaling
bij uitkoop'in
Gescltr[ftenvanwegede VerenígiugCorporate
Litigation
2001-2002,Deventer:I(luwe¡2002,
.183
p.
e.v.
Wenk:
De OI( heeft een grote vrijheid bij de
waarderingvan de over te dragenaandelen.
Zij kan êên of drie deskundigen
benoemen,
maar is daartoeniet verplicht.Deze regels
geldenook indientegengedaagden
verstekis
verleend.Ingevalvan uitkoopna eenopenbaar
bod op een beursgenoteerde
vennootschap,
knooptde OK meestalaanbij de prijsvan lret
openbaar
bod,met namealstussenhet boden
de uitkoop weinig tijd is verstrekenen her
bod door de aandeelhouders
in grotengetale
is geaccepteerd.
Let wel: tenzij ef feiten en
omstandigheden
zijn die in de richtingvan
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een hogerewaardewijzen. In dit geval gaat woon- of verblijfplaatsin of buiten Nederland,
het om een uitkoopbij een BV.Uiteraardis er
gedaagden,
niet verschenen.
geen referentie-biedprijs
zoals bij een openb¿ar bod. Fontana had wel eerder veel Hof:
minderheidsaandeelhouders
over de streeo
gekregenvoor een prijs gebaseerdop het
1
Het verloopvan Irct geding
eigenvermogenper 31 december
2005.De OI(
1.1. Eiseressen
hebbenbij explotenvan 19 juni
knoopthier niet bij aan.Fontanahad een (iets 2001,20 juni 2007en 21 juni 2007 gedaagden
hogere)prijs aangedragen,
ditmaalgebaseerd gedagvaardom [e versch[nenter terechtzitting
op de intrinsiekewaarde.De OI( overweegt van de Ondernemingskamer
van i9 juli 2007
dat niet zeker is dar dir leidt tot een reële teneindete horeneisen- zakelijkweergegeven
vergoedingvoor de aandeelhouders
en wijst
dat de Ondernemingskamer
bij arrest,uitvoerbaar
een deskundigeaan. Een deskundigenonder- bij voorraad,
zoekwordt door de OI( alleengelastals zij dit
1) gedaagden
veroordeelt
de door hen gehouden
noodzakelijkacht. Zo'n onderzoekis relatief
aandelenin de beslotenvennootschapmet
kostbaar.[n een verstekzaakkunnen de
beperkteaansprakelijkheid
BronnenbadNieugedaagden
niet wordenverwezenin de kosten
weschans-Bunde
8.V., gevestigdte Nieuween zullen deze (dus) volledigvoor de eiser
schans,aan eiseressub 2 over te dragen
zijn. Uit de wetsgeschiedenis
en HR l1
overeenkomstig
het bepaalde
in artikel2:201a
september1996,NJ 1997,176 blijkt dat de
BW;
wetgevergeen richtlùn geeft voor de waar- 2) de prijs van de over te dragen aandelen
debepaling,maar dat deze uitgaat van een
vaststelt
op €130,89per aandeelper eendoor
pr|svaststelling
uitgaandevan de werkelijke
de Ondernemingskamer
te bepalendatum dan
feiten, waarbij alle omstandigheden
die de
wel de prijs van de over te dragenaandelen
waardebepalenin aanmerkingmoetenworvaststeltop een door de Ondernemingsl(amer
den genomen,zoals de balans,tussentijdse
te bepalenbedragper een door de Ondernecijfers,winsrvooruitzichten
en de aardvan de
mingsl(amer
te bepalendatum;
onderneming.
Makkelijkergezegddan gedaan 3) bepaaltdat, zolangen voor zoverde prijs niet
in de praktijk blijkt waardebepalingvan
is betaald, deze wordt verhoogd nret de
aandelenvaal<een zeel lastigeexercitie.Een
wettelUkerente vanâf de ondel'2) bedoelde
waardeberekening
uitsluitend op grondslag
datumtot aande datumvan de overdracht;
van de intrinsiel<e
waardewordt door de OI( 4) bepaaltdat uitkeringenop de aandelendie in
niet, althansniet zondernadereredengeving,
het hiervooronder3) bedoelderúdvakbetaalaanvaardt.
Dit is niet nieuw,de eisterhad dit
baarwordengesteld,strekl<en
tot gedeeltelUke
af kunnenleidenuit Ol( 22 november1990,N/
betalingvan de prijsop de dag van betaalbaar1991,618. Als uitkopendeaandeelhouder
is
stelling;
het niet verstandig
om een prijsaante bieden 5) eiseressub 2 gelastde vasrgestelde
prijs met
op basisvan de intrinsiel<e
waarde.Tenslotte
rente zoals voormeld te betalen,eventueel
een algemene
opmerking:een l<orting
op de
door consignering,
aan degeneaan wie de
prijsvan de aandelenvanwegehet feit dat de
aandelen toebehorenof zullen toebehoren,
aandelen
van de kleineminderheideen lagere
tegenleveringvan het onbezwaarde
recht op
waardezoudenhebbendan de meerderheidsdie aandelen;
aandelen
wordt door de OI( niet geaccepteerd. 6) gedaagden,voor zover zij verweer voeren,
De aan de aandelentoe te kennenwaarde
veroordeeltin de kostenvan het geding.
wo|dt naarrato van de waardevan de sehele 1.2. Cedaagdetr
zijn in rechte niet verschenen;
onderneming
vastgesteld.
tegenhen is verstekverleend.
1.3. Eiseressen
hebben
bij conclusie
vaneisde in
1 . Bronnenbad
Nieuweschans-Bunde
8.V.,
de dagvaardinggenoemdeproducties in het
2. Fontana Holding 8.V., beide gevestigd re
geding gebrachten gestelden geconcludeerd
Nieuweschans,
eiseressen,
adv. mrs. I{J. Smit overeenkomstig
de dagvaarding.
en M.H.C.SinningheDamsté,proc.mr. M.H.C. 1.4. Vervolgenshebben eiseressende stukl<en
Çinninohc llrmctá
van het geding,die hier als herhaalden ingelast
tegen
gelden,overgelegd
en arrestgevraagd.
l . De gezamenlijkeonbekende houders van
aandelenin het geplaatstekapitaalr¡an de
2
De vaststaande
feíten
beslotenvennootschap
met beperkteaanspra- 2.1. Bii notariëleakte van 19 juli 1995is N.V.
kelijkheid BronnenbadNieuweschans-BundeBronnenbadNieuweschans-Bunde,
opgerichtop
8.V..te Nieuweschans.
zonderbekendewoon16 december1983,omgezet in de besloten
of verblijfplaats
in of buitenNederland,
vennootschapmet beperkte aansprakelijkheid
2. W. A. Bakker,
te Leusden,
Bronnenl¡ad
Nieuweschans-Bunde
B.V.(hiernade
3 . H. Boelmans,zonder bekende woon- of
vennootschap
te noemen).
verblijfplaats
in of buitenNederland,
2.2. Het maatschappelijk
kapitaalvan de ven4. L.A.Boonman,
te Bellingwolde,
nootschapbedraagtblijkens de overgelegde
(5. tot en met 63.)B.Willems,zonderbekende statutenzoalsdie luidensinds12 novenrber
1996
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mingskamerbegrijpt: werkzaambij I{PMC AccountantsN.V.)van 5 juni 2007,inhoudendedat
vande
per'31december
2006heteigenvermogen
per gewoon aandeel€54,62 bevennootschap
draagt en dat, indien de inkoop van één
prioriteitsaandeel
op 24 augustus2006 door de
voor een bedragvan €7.000.000
vennootschap
het eigen
niet zou hebben plaatsgevonden,
vermogenper 31 december2006 €i30,89 per
aandeelzou hebbenbedragen.Tot slot hebben
dat een
gewezenop de omstàndigheid
eiseressen
een bod
groot aantalminderheidsaandeelhouders
voor eenprijs
aandelen
op de door hen gehouden
van €123 op basisvan het eigenvermogenper
3
Degrondenvan de beslíssing
3.1. Nu tegen gedaagdenverstek is verleend aandeel per 3l december2005 reeds heeft
aanvaard.
ambtshalve te
dient de Ondernemingskamer
is van oordeeldat
voor eigen rekening 3.6. De Ondernemingsl<amer
of eiseressen
onderzoeken
gevalwat de waardevan de
tezamen ten minste 95% van het geplaatste in het onderhavige
over te dragen gewone aandelenbetreft niet
verschaffen.
kapitaalin de vennootschap
aangeboden
3.2. Ten bewijze van haar daartoestrekkende zondermeer van de door eiseressen
Weliswaarkan in het
stelling hebben eiseressenovergelegd(kopieén prijs kan wordenuitgegaan.
dat een groot
algemeenaan de omstandigheid
tekstvan de statutenvan
van)(i) de doorlopende
een bod als
zoalsdezezijn komente luiden aantal(minderheids)aandeelhouders
de vennootschap,
van 12 novem- dat van eiseressub 2 heeft aanvaard,betekenis
na de akte van statutenwijziging
van de prijs
bij de vaststelling
ber 1996, (ii) een uittrelßel uit het Handels- wordentoegekend
van de aandelenin het kadervan een procedure
register van de Kamer van l(oophandelen
voor Groningengedateerd5 juni 2007, als de onderhavige,doorslaggevendis die
Fabrieken
niet.
(iii) een afschriftvan het aandeelhoudersregisteromstandigheid
geval kan niet worden
3.7. In het onderhavige
van 24 mei 2007en (iv) een
van de vennootschap
verklaringvan mr. J. I(uipers,notâriste Cronin- voorbijgegaana¿n de omstandigheiddat de
geboden prùs van de aandelettuitsluitend
dat
gen,van 5 juni 2007,ondermeerinhoudende
is op de zichtbareintrinsiekewaarde
en alle (10) gebaseerd
91.378gewoneaandelen
eiseressen
(het eigen vermogen)volgensde balansvan de
kapitaalvan
prioriteitsaandelen
Ín het geplaatste
per 31 december2006 nadatdeze
vennootschap
houden.
de vennootschap
voor de prijs van de gerealiseerde
acht het op grond is gecorrigeerd
3.3. De Ondernemingskamer
zonder dat
deze mede in samenhang inkoop van één prioriteitsaandeel,
van deze bescheiden,
van de
wordt aangevoerd
zoals enìgerechtvaardiging
bezien,voldoendevaststaandat eiseressen,
zij hebbengesteld,op de dagvan de dagvaarding daaraanten grondslagliggende(veronder)stelling
in de omstandigdat deze waarderingsmethode
in het
91.378gewoneen 10 prioriteitsaandelen
geval tot een reële
hielden hedenvan het onderhavige
geplaatste
kapitaalvan de vennootschap
vergoedingleidt. De waardevan een aandeelis
en aldusvoor eigenrekeningten minste95%van
De
immersniet zondermeergelijkaande waardedie
verschaften.
het kapitaalvan de vennootschap
aan het aandeeltoevalt als het zichtbarevervorderingis derhalvein zoverredeugdelijk.
gehoudenaandelen mogen van de vennootschappfo rato wordt
3.4. Aan de door gedaagden
De waarde
aandelen.
zijn geen bijzondererechteninzakede zeggen- verdeeldover de geplaatste
schap in de vennootschapverbonden.Cesteld is daarmee,gelet op het navolgende,in het
gevaldus nog niet bepaald.Hoewel
onderhavige
buitende
is verderdat gedaagden,
nochgebleken
jaarstukken
van eiseres
hierna te besprekenhoogtevan de vergoeding uit de geconsolideerde
voor de aandelen,ernstige stoffelijke schade sub 2 over 2006 de cijfersvan de vennootschap
zouden- kunnen- lijden door de overdracht niet directzijn al te leiden,blijkt wel dat er in
was van €.1.571.074.
2006 minima¿leen EBITDA
van de door hen gehoudenaandelenin het
of dat eiseressen Dit geeft grond voor het vellloeden dat de
kapitaalvan de vennootschap,
jegens- een der - gedaagden
afstandhebben waardeper aandeelhogerzou kunnenzijn dan de
zichtbareintrinsiekewaarde(of
gedaanvan haar bevoegdheidde onderhavige hiervoorbedoelde
eigen vermogen)per aandeel.Dit vermoeden
vorderingin te stellen.
3.5. Wat de prijs van de overte dragenaandelen wordt nog versterl(tnu bovendienblijkt dat
en bedrtjfszich op het standpunt belangrijkeactiva(bedrijfsgebouwen
betrefthebbeneiseressett
terreinen) zijn gewaardeerdtegen historische
gestelddat dezedient te worden gesteldop de
terwijl de actuele
kostprijsminus afschrijvingen,
zichtbareintrinsiekewaardevan de aandelen,te
verkeer van deze
waarde in het economische
Ter stavingvan dit
weten€130,89per aandeel.
(kopieënvan) de
activahogerzou kunnenzijn en ter zakedaarvan
standpunthebbeneiseressen
geen correctie (of verantwoordingvoor het
jaarstukkenvan de vennootschap
over de jaren
2004, 2005 en 2006 overgelegd,alsmedeeen achterwegeblijven daarvan)bij de berekening
rapportvan J. l(ruithofRA (naar de Onderne- van de waardevan de aalrdelenheeft plaats-

en blijkens een overgelegduittreksel vàn de
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
en ts
van 5 juni 2007 €6.806.703,24
Groningen
op naâmen
verdeeldin 149.990gewoneaandelen
beide soorten aandelen
10 prioriteitsaandelen,
met eennominalewaardevan (thans)€45,38elk.
Het geplaatstekapitaal van de vennootschap
en is verdeeldin 91.161
bedraagt€4.164.658,69
gewoneaandelenen 10 prioriteitsaandelen.
en FontanaHolding 8.V.,
2.3. De vennootschap
àls
eiseressub 2, zijn groepsmaatschappÜen
bedoeldin artikel2:24b BW.
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gevonden.Een en ander klemt temeer nu niet
dat uit het schriftelijkberichtdient te blijkendat
uitgeslotenmoet wordengeachtdat dezeactiva, aan dit voorschriftis voldaan;
bepaaltdat van de inhoudvan de opmerkinof een - belangrijk- deel daarvan,reedsbij of
in het schriftelijkberichtvan
Nieuwe- gen en de verzoeken
rond de oprichtingvan N.V.Bronnenb¿d
de deskundige
meldingwordtgemaakt;
schans-Bunde
op 16 decemberi983 zijn veruitertijkop 24 aprrl
bepaaltdat de deskundige
zijn geweestaan
worvenen sindsdienonderhevig
berichtdoet
(naarde ervaringheeftgeleerd: 2008zijn schriftelijken ondertekend
een aanmerkelijk
positief,)waardeverloop.Ook het overgelegde toekomenaan de griffìervan de Ondernemingsrapporrvan J. KruithofRA leidt bij de Onderne- kamer;
bepaaltdat de griffiervan de Ondernemingsmingskamerniet tot de overtuiging dat de
kameronverwijldeen afschriftvan dit arresten
onderhavigedoor eiseressub 2 gebodenprijs
zal doen
van het procesdossier
aande deskundige
voor de gewoneaandeleneenbillijkeis.
acht zich gezien toe[<omen;
3.8. De Ondernemingskamer
van de
verwijstde zaaknaarde terechtzitting
hetgeen hiervoor is overwogen,onvoldoende
Kamervoor de Behandeling
voorgelichtom de prijs van de gewoneaandelen EersteEnkelvoudige
van BurgerlijkeZalcenvan het Hof (rol van de
vastte kunnenstellenop basisvan - slechts- de
van donderdag8 mei 2008
Ondernemingskamer)
stukken van het geding. Ztl za| dan ook een
voor het desgewenstnemen van een akte na
bevelen.
deskundigenbericht
het anderonderscheidenlijk
kan
deskundigenbericht
3.9. Met de benoemingvan één deskundige
in
maalvragenvan arrest;
naar het oordeelvan de Ondernemingskamer
aan.
houdt iedereverderebeslissins
deze zaak worden volstaan, in welk verband
echterheeft te geldendat het de te benoemen
deskundigevanwegede aard van zijn onderzoek
van (een)
vrUstaatzo nodig de deskundigheid
ander(en)in te roepen.
3.10. De deskundigedient de waarde van de
gewoneaandelenin het kapitaalvan de vennootschapvastte stellenper een zo recentmogelijke,
voor de hand liggendedatum en met inachtnedie deze
ming van alle feitenen omstandigheden
waardebepalen.
zal in afi,vachting
3.11. De Ondernemíngskamer
van de uitkomstenvan het deskundigenonderzoek
aanhouden.
ten slotteiedereverderebeslissing
4 De beslissing
De Ondernemingskamer:
beveelteen onderzoekdoor één deskundige
naar de waardevan de over te dragengewone
aandelen in het geplaatstekapitaal van de
met beperkteaansprakebeslotenvennootschap
8.V.,
lijkheid BronnenbadNieuweschans-Bunde
gevestigdte Nieuweschans,
een en ander met
inachtnemingvan hetgeen in dit arrest is
overwogen;
benoemtR. SmanRA RVte Zaandijkteneinde
te verrichten;
het onderzoek
ten hoogste
stelthet bedragdat het onderzoek
mag kostenvâst op €i2.000, de verschuldigde
daarinniet begrepen;
omzetbelasting
bepaaltdat eiseresbinnen drie weken na
hedendat bedragdient te voldoenop eendoor de
deskundigeaan te duiden wijze dan wel ten
genoegevan de deskundige
vóór de aanvangvan
voor de betalingvan dat
zijn werkzaamheden
bedragzekerheiddient te stellenop een door de
aanre duidenwijze en bepaaltdat de
deskundige
niet behoeit
met zijn werkzaamheden
deskundige
aån te vangendan nadat betalingof zekerheidstellingheeftplaatsgevonden;
bepaaltdat de deskundigebij zijn onderzoek
eiseressenin de gelegenheiddient te stellen
te makenen verzoekente doen en
opmerl<ingen
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