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Inleiding
1.
In deze reactie zullen wij stilstaan bij het artikel van mr. Van Zanten over de pre-pack bij
beursvennootschappen, waarvan wij met interesse hebben kennisgenomen.[2] In tegenstelling tot
onze eigen conclusie in het artikel dat wij nagenoeg gelijktijdig publiceerden over hetzelfde onderwerp[3],
komt mr. Van Zanten in navolging van de Minister van Veiligheid en Justitie tot de volgende conclusie:[4]
“Een dergelijke aanwijzing zal kwalificeren als koersgevoelige informatie. Dit hoeft geen belemmering te
vormen voor de aanwijzing van een beoogd curator en het uitvoeren van zijn werkzaamheden
gedurende de stille voorbereidingsfase. Er kan namelijk een beroep worden gedaan op de
uitstelmogelijkheden voor het publiceren van deze koersgevoelige informatie. Zowel de huidige als
aanstaande regelgeving biedt de beursvennootschap die een pre-pack overweegt voldoende
mogelijkheden. Het aantonen van een rechtmatig belang voor uitstel lijkt niet een grote hobbel te zijn.”

2.
Hoezeer wij deze conclusie van mr. Van Zanten ook wenselijk achten, bestaat hier binnen de huidige
Europese wetgeving in onze visie geen ruimte voor. In tegenstelling tot mr. Van Zanten menen wij dat
de vraag of openbaarmaking van deze koersgevoelige informatie achterwege mag blijven wegens een
‘rechtmatig belang’ bij uitstel in de zin van art. 5:25i lid 3 sub a Wft[5] wel degelijk een (te) grote hobbel
is. Daarvoor hebben wij twee redenen. Gevolg daarvan is dat de aanwijzing van een beoogd curator
op grond van de Wet Continuïteit Ondernemingen I (“WCO I”) openbaar moet worden gemaakt bij
beursvennootschappen en geen meerwaarde kan bieden. Het is immers van cruciaal belang dat de
stille voorbereidingsfase tot het laatste moment van de doorstart niet openbaar wordt, om
waardeverlies van de onderneming en onrust in de markt te voorkomen en een hogere opbrengst bij
een doorstart vanuit faillissement te realiseren.[6]

3.
De eerste reden. Ter onderbouwing van zijn conclusie verwijst mr. Van Zanten naar art. 4 lid 1 sub a
Besluit uitvoeringsrichtlijn transparantie uitgevende instellingen Wft (“Transparantiebesluit”). Hierin wordt
als rechtmatig belang aangemerkt de situatie dat openbaarmaking “de uitkomst of het normale verloop
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van aan de gang zijnde onderhandelingen kan beïnvloeden” Blijkens art. 3 lid 1 onder a
Uitvoeringsrichtlijn definities en openbaarmaking[7] (“Uitvoeringsrichtlijn”) is daarvan in het bijzonder
sprake “wanneer de financiële levensvatbaarheid van de [beursvennootschap] in ernstig en imminent
gevaar is, zij het niet in het kader van de toepasselijke insolventiewetgeving”. Bij een dergelijk gevaar
“mag de openbaarmaking van informatie voor beperkte tijd worden uitgesteld wanneer een dergelijke
openbaarmaking de belangen van bestaande en potentiële aandeelhouders ernstig zou schaden
doordat de afronding van bepaalde onderhandelingen voor de verzekering van het financieel herstel van
de [beursvennootschap] op lange termijn erdoor in het gedrang zou worden gebracht”.[8]

4.
Anders dan mr. Van Zanten betoogt, leiden wij hieruit af dat van een rechtmatig belang sprake is indien
onderhandelingen over een overname buiten faillissement plaatsvinden, maar dat daarvan geen sprake
is bij onderhandelingen over een overname vanuit faillissement. Dat verschil wordt ingegeven
door het dreigende nadeel voor bestaande en potentiële aandeelhouders van de
beursvennootschap. Daarbij kan het uitstel tot openbaarmaking niet een rechtmatig belang
dienen indien een procedure zoals omschreven in de Faillissementswet van toepassing is op de
beursvennootschap. Weliswaar vindt de aanwijzing van een beoogd curator in de huidige praktijk
(nog) op buitenwettelijke basis plaats, maar met de komst van de WCO I zal dat gaan
veranderen: de aanwijzing van een beoogd curator wordt dan ondergebracht in de Nederlandse
insolventiewetgeving. Voor mr. Van Zanten zou de naamgeving van de toekomstige Titel IV van
de Faillissementswet ( “Buiten faillissement en surseance van betaling ”) aanleiding kunnen zijn voor de
conclusie dat een beoogd curator kan worden benoemd zonder daarvan mededeling behoeven te
doen aan de markt, omdat geen sprake is van een insolventieprocedure. Volgens ons is dat onjuist.
Deze naamgeving is in onze visie enkel opgenomen om de aanwijzing van een beoogd curator te
onderscheiden van de faillissements- en surseanceprocedure, zodat daaruit niet kan worden afgeleid
dat de aanwijzing van een beoogd curator niet onder de ‘toepasselijke insolventiewetgeving’ zou
vallen. [9]

5.
Daarbij merkt mr. Van Zanten op dat, indien de aanwijzing van een beoogd curator wel zou
kwalificeren als een insolventieprocedure, deze procedure opgenomen zal moeten worden in Bijlage
A bij de Europese Insolventieverordening en het opstarten daarvan direct openbaar moet worden. In
een dergelijk geval is irrelevant of van een rechtmatig belang bij uitstel van openbaarmaking sprake
is, aldus mr. Van Zanten, kennelijk omdat reeds is bepaald dat het aanvragen van faillissement of
surseance van betaling niet kwalificeren als een rechtmatig belang.[10] Deze redenering van mr. Van
Zanten kunnen wij niet volgen, aangezien niet de Insolventieverordening maar de richtlijnen van de
CESR (thans ESMA genaamd) en de AFM aanknopingspunten geven voor de vraag of openbaarmaking
uitgesteld mag worden. Daar komt bij dat de definitie van een ‘insolventieprocedure’ in art. 2 sub a
Insolventieverordening jo. Bijlage A niet bindend is voor de vraag of van de uitgezonderde 'toepasselijke
insolventiewetgeving’ bij een rechtmatig belang sprake is. Overigens ligt het ook niet voor de hand om
de aanwijzing van een beoogd curator in Bijlage A bij de Insolventieverordening op te nemen, omdat art.
1 lid 1 van de Insolventieverordening het toepassingsgebied beperkt tot “collectieve procedures die, op
de insolventie van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer en de
beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een curator wordt aangewezen”. Bij
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de aanwijzing van een beoogd curator is van een dergelijke beheer- en beschikkingsonbevoegdheid
(nog) geen sprake. Ook al is onaannemelijk dat de aanwijzing van een beoogd curator onder het
bereik van de Insolventieverordening zal vallen, dit kan geenszins de conclusie dragen dat geen
sprake is van ‘toepasselijke insolventiewetgeving’. Dat wordt bevestigd door de recente aanbeveling
van de Europese Commissie, waarin een procedure gericht op het voorkomen van insolventie ook
wordt gerekend tot de nationale insolventiewetgeving van lidstaten. [11] Het achterwege laten van
openbaarmaking is in onze ogen daarom enkel onontkoombaar indien de Europese wetgever overgaat
tot een koerswijziging.

6.
Volgens mr. Van Zanten heeft deze koerswijziging reeds plaatsgevonden in de Consultation Paper
Draft guidelines on the Market Abuse Regulation die door de ESMA op 28 januari 2016 zijn
gepubliceerd.[12] In deze nieuwe richtlijnen van ESMA, behorend bij de rechtstreeks werkende
Verordening marktmisbruik die op 3 juli 2016 in werking zal treden, worden (1) onderhandelingen
over een reguliere overname en (2) onderhandelingen over de redding van een onderneming die in
financieel zwaar weer verkeert, anders dan in het kader van de toepasselijke insolventiewetgeving,
als twee afzonderlijke gronden genoemd voor het bestaan van een rechtmatig belang.[13] Hiermee wijkt
ESMA af van het huidige art. 3 lid 1 onder a Uitvoeringsrichtlijn en overweging 50 in de preambule van
de nieuwe Verordening marktmisbruik, waarin deze gronden (nog steeds) als één combinatie worden
genoemd. Los van de vraag of ESMA hiermee daadwerkelijk een ruimer toepassingsbereik door
splitsing van deze uitzondering heeft beoogd, neemt dit in onze ogen niet weg dat ook ná 3 juli 2016
onder de verordening Marktmisbruik de aanwijzing van een beoogd curator evident het punt markeert
waarop de onderneming in financieel zwaar weer verkeert, waarbij uitstel van openbaarmaking geen
rechtmatig belang (meer) kan dienen gelet op de zinsnede ‘zij het niet in het kader van toepasselijke
insolventiewetgeving’. De op zichzelf staande (nieuwe) uitzondering van onderhandelingen over een
reguliere overname lijkt daarom ook per 3 juli 2016 enkel bruikbaar bij een overname buiten
faillissement, zoals een fusie of aandelentransactie. Bovendien kan betwijfeld worden of deze uitbreiding
van het rechtmatig belang door ESMA een rechterlijke toetsing kan doorstaan, aangezien door ESMA
wordt afgeweken van de (ongewijzigde) opvatting van de Europese wetgever op dit punt.

7.
De tweede reden. Een belangrijk doel van de Richtlijn marktmisbruik en bijbehorende
Uitvoeringsrichtlijn, waarop art. 5:25i Wft en het art. 4 lid 1 sub c Transparantiebesluit zijn gebaseerd,
is de bescherming van beleggende aandeelhouders.[14] Dat belang blijft in de Verordening
marktmisbruik leidend en speelt een belangrijke rol bij de vraag of van een rechtmatig belang bij
uitstel sprake is.[15] Zoals mr. Van Zanten terecht constateert zal het nadeel in de praktijk voor
zittende en toetredende aandeelhouders vaak beperkt zijn, aangezien zij bij een beursvennootschap
in zwaar weer respectievelijk ‘out-of-the-money’ zijn en het aandeel op dat moment veelal nog een
‘penny-stock’ voor beleggers is.[16] Dat neemt niet weg dat het de vraag blijft of dat voldoende
rechtvaardiging biedt voor een beroep op het rechtmatig belang bij uitstel dat een toetsing door de
AFM en de (Europese) rechter kan doorstaan. Dat is geen gelopen race. Ter illustratie kan worden
gewezen op de (terechte) overweging van de Nederlandse wetgever dat de Beklamel-norm tijdens de
stille voorbereidingsfase onverkort geldt, hetgeen betekent dat nieuwe schuldeisers niet mogen
worden benadeeld tijdens de stille voorbereidingsfase.[17] Niet uit te sluiten is dat op vergelijkbare wijze
wordt geoordeeld ten aanzien van aandeelhouders die gedurende de stille voorbereidingsfase aandelen
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verkrijgen in de beursvennootschap, waarvan vervolgens blijkt dat die niets (meer) waard zijn in verband
met het reeds ten tijde van de verkrijging in beslotenheid voorbereide faillissement.

8.
Het potentiële nadeel voor aandeelhouders wordt door mr. Van Zanten gerechtvaardigd door het belang
van de onderneming bij continuïteit en voorkoming van reputatieschade. Daarbij wijst hij op de
benoeming van een stille curator bij een financiële onderneming op de voet van art. 1:76 lid 1 Wft,
waarvan openbaarmaking achterwege mag blijven op grond van art. 4 lid 1 sub c Transparantiebesluit.
In onze ogen kan de benoeming van een stille curator echter niet op een-op-een worden vergeleken met
de aanwijzing van een beoogd curator. De benoeming van een stille curator heeft namelijk primair tot
doel de continuïteit van de onderneming buiten faillissement te waarborgen en is daarmee in
beginsel in het belang van de aandeelhouders[18], terwijl bij de benoeming van een beoogd curator op
grond van de WCO I juist het tegenovergestelde het geval is. De vergelijking met de benoeming van een
stille curator ex art. 1:77 Wft (of de andere maatregelen genoemd in art. 4 lid 1 sub c
Transparantiebesluit) biedt derhalve geen aanknopingspunt.

9.
Al met al lijkt het Europese wetgevingskader vooralsnog geen ruimte te bieden om openbaarmaking
van de aanwijzing van een beoogd curator achterwege te laten, zodat – anders dan mr. Van Zanten
concludeert – wel degelijk een (te) grote hobbel bestaat bij de vraag of uitstel van openbaarmaking
gesanctioneerd zal worden. De praktijkcasus van Imtech die mr. Van Zanten omschrijft, bevestigt die
onzekerheid bij bestuurders en commissarissen. De WCO I en de praktijkregels beoogd curator van
Insolad bieden hiervoor geen oplossing. Dat is ook niet mogelijk, aangezien art. 6 Richtlijn
marktmisbruik strekt tot volledige harmonisatie.[19] Daardoor heeft de Nederlandse wetgever (en de
AFM als toezichthoudend orgaan) geen marge tot afwijking op nationaal niveau door het stellen van
lichtere eisen, omdat de rechter een afwijking op nationaal niveau (ambtshalve) in strijd met Europees
recht moet achten en redres daarvan moet voorschrijven.[20] Kortom: de Europese wetgever is aan zet,
wil de pre-pack voor beursvennootschappen meerwaarde bieden.
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