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AANDEELHOUDERSACTIVISME
Het is nog niet zo heel lang geleden dat in vennootschapsrechtelijk land niet zo heel veel viel te
beleven. Bestuurders en commissarissen konden het gewoonlijk goed met elkaar vinden.
Aandeelhouders werden op de jaarlijkse dag van hun algemene vergadering gastvrij onthaald en
getrakteerd op gebak en sigaren. Vooral in het perspectief van de CAO onderhandelingen kon het
tussen werkgevers en werknemers nog wel eens erom spannen, maar op het micro niveau van de
individuele onderneming stond goed overleg tussen ondernemer en ondernemingsraad op de
voorgrond. Zo ging het achter de dijken in de Nederlandse polder eraan toe: vrede en rust brachten
welvaart en samenwerken in het algemeen belang was het devies. En voor het ondenkbare geval dat
eens iemand de rust zou willen komen verstoren, werd een met bevriende relaties van het bestuur
bemande stichting achter de hand gehouden.
Ineens was daar echter het woord aandeelhoudersactivisme. Aandeelhouders, vooral uit den
vreemde, gingen meevaren op het gekeerde tij dat voor hen meer zeggenschap had gebracht.
Nationale instituten werden tot prooi van aandeelhoudersgewin. Beschermingsconstructies waren
afgebroken of niet tegen de belegering bestand. Wat zich in Nederland afspeelde, trok internationaal
de aandacht. Aan de muur van mijn studeerkamer hangt een poster met vooral voor mij onleesbare
Chinese karakters, waarin een lezing wordt aangekondigd met de - in een bekende taal uitgedrukte titel: Shareholder Activism in The Netherlands, The ABN AMRO Case. Het betrof een lezing voor
graduate students van de Tsinghua University in Beijing op 24 oktober 2007, het jaar van het
hoogtepunt van het aandeelhoudersactivisme.
De kredietcrisis en de financiële crisis brachten vanaf 2008 de rust weer terug. Maar niet voor lang,
zo lijkt het. Want vanaf de zomer van 2013 heeft Nederland maandenlang ademloos kunnen lezen en
horen over de poging van zo ongeveer de rijkste man ter wereld "onze" oude Koninklijke PTT
Nederland N.V. in te lijven, en van het - uiteindelijk geslaagde - verzet daartegen van een aantal
heren, van wie de krant schreef dat zij voor het merendeel de leeftijd van 70 jaar waren gepasseerd.
En onlangs was, met een taalgebruik dat eigen is aan de manier waarop aandeelhoudersactivisme
door velen wordt gepercipieerd, te lezen dat de kassen van de private equity partijen en de hedge
fondsen weer op het niveau van voor de crisis van 2008 en daarmee op volle oorlogssterkte zijn
gekomen.
Met het thema aandeelhoudersactivisme, heeft de Commissie Corporate Game, deze keer voor het
corporate game 2014, dus weer opnieuw een actueel en vooral blijvend boeiend onderwerp weten
te kiezen. En niet alleen dat, zij heeft wel zeer eminente sprekers aan zich weten te binden. Het

perspectief van de bestuurskamer en het college van toezichthouders, de rol van de werknemers en
de visie van de investeerders, kortom de belangen van de bij een vennootschap in de eerste plaats
betrokken stakeholders, worden aan de orde gesteld door sprekers die als weinig anderen "weten
waar Abraham de mosterd haalt". En het immer aantrekkelijke perspectief van "their day in Court"
als de neuzen van die stakeholders niet alle dezelfde kant uit wijzen, wordt belicht door twee
topspelers op het terrein van de corporate litigation. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een
boeiende topwedstrijd in de arena van het mooie Kasteel in het overigens vreedzame Groningen.
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