Van ondernemer tot
kapitaalverschaffer
over de rol van de aandeelhouder binnen besloten
en open kapitaalvennootschappen
Voor dit symposium worden 3 NOvA/KNB punten aangevraagd.

TvOB

SYMPOSIUM

2015

Vrijdag 13 maart 2015
De Industrieele Groote Club
Dam 27, Amsterdam

De gedachte dat de belangen van aandeelhouders grotendeels gelijk zijn en dat aandeelhouders derhalve gelijkluidende rechten
en plichten hebben, lijkt plaats te hebben gemaakt voor een meer genuanceerde benadering. Daarin wordt meer aandacht
besteed aan de omstandigheid dat de rol en positie van de aandeelhouder of kapitaalverschaffer moeten worden onderscheiden
al naar gelang het type aandeelhouder alsmede het type vennootschap waarin deze participeert. Deze verandering is op
nationaal en internationaal niveau waarneembaar. De rolveranderingen spelen bij beursgenoteerde vennootschappen, maar ook
bij grote en kleinere niet-genoteerde ondernemingen.
Het doel van dit symposium is om de toekomstige rol van de aandeelhouder in de verschillende contexten in kaart te brengen
tegen de achtergrond van deze aanmerkelijke en belangrijke ontwikkeling.
Het symposium wordt georganiseerd door Uitgeverij Paris in samenwerking met het Eggens Instituut.

Programma
13.00

Ontvangst

13.30

Opening en inleiding door de dagvoorzitter; prof. mr. C.A. Schwarz (Universiteit Maastricht en Baker
Tilly Berk)

13.40

(On)gelijkheid van aandeelhouders; mr. dr. R.A. Wolf (Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht en
Steins Bisschop & Schepel)

14.00

Zorgplichten van en jegens aandeelhouders in besloten vennootschapsrechtelijke verhoudingen;
mr. dr. G. van der Sangen (Universiteit Tilburg)

14.20

De verantwoordelijke aandeelhouder; mr. dr. M. Koelemeijer (Simmons & Simmons)

14.40

Discussie o.l.v. de dagvoorzitter

15.00

Pauze

15.30

De invloed van de zienswijze op de verslaggeving door de vennootschap; em. prof. dr. mr. P.M. van
der Zanden RA (Universiteit Tilburg)

15.50

De aandeelhouder en het belang van de vennootschap; mr. dr. M. Olaerts (Universiteit Maastricht)

16.10

Het begrip Integriteit als juridisch instrument in corporate governance; prof. mr. B.T.M. Steins Bisschop
(Nyenrode, Universiteit Maastricht en Steins Bisschop & Schepel)

16.30

Discussie o.l.v. prof. mr. D.F.M.M. Zaman (Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en Loyens & Loeff)

17.00

Afsluiting door de dagvoorzitter en borrel

Aanmelden

Het inschrijfgeld bedraagt € 235. Abonnees van TvOB betalen € 185.
U schrijft zich in via het digitale inschrijfformulier op www.eggens.uva.nl.
Meer informatie kunt u ook vinden op www.uitgeverijparis.nl.
In het inschrijfgeld zit begrepen het boek ‘Young Corporate Lawyers 2014’

