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De beursvennootschap staat meer dan ooit in de belangstelling. Niet alleen in de media, maar zeker ook in de juridische
literatuur. In deze aflevering van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur is dat niet anders. In de eerste bijdrage van
dit nummer gaat Maureen Hovens in op de beschermingsperikelen rond de preferente beschermingsaandelen van en
het agenderingrecht bij Ahold Delhaize. Het bestuur van Ahold Delhaize had eerst de verlenging van de optieovereen-
komst ter zake van deze aandelen met de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize op de agenda van de buitengewone
vergadering van aandeelhouders geplaatst. Vervolgens is dat agendapunt van de agenda gehaald en niet meer teruggekeerd
en heeft het bestuur de optieovereenkomst verlengd. De vraag is of het bestuur de aandeelhouders bij deze verlenging
mocht passeren. Hovens beantwoordt deze vraag positief. Eerder kwam Kid Schwarz in Ondernemingsrecht 2018/96
tot een tegengestelde conclusie.

In de tweede bijdrage geven Rens Groen en Jorick Schakenbos hun visie op de verschillende opties die het bestuur van
een rechtspersoon bij de opheffing van een rechtspersoon met geringe baten en substantiële schulden heeft. De auteurs
zien turboliquidatie en faillissementsaangifte als mogelijkheden. Zij belichten in hun bijdrage de aan die opties verbonden
risico’s. Groen en Schakenbos komen tot de conclusie dat een reguliere vereffeningsprocedure uitmondend in faillisse-
mentsaangifte op grond van art. 2:23a lid 4 BW wellicht de beste oplossing is.

In de derde bijdrage staat het belang van de vennootschap als leerstuk centraal. Het is het tweede deel van de op 23 maart
2018 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam uitgesproken oratie van Kid Schwarz. De titel van zijn oratie is ‘De impact
van het vennootschappelijk belang’. Kid Schwarz voegt belangrijke nieuwe inzichten toe aan het debat over de functie
en invulling van het concept ‘vennootschappelijk belang’ door een drieledige analyse vanuit het perspectief van drie
kringen van belanghebbenden: de rechtstreeks bij de vennootschap betrokkenen, de institutioneel bij de vennootschap
betrokkenen op grond van een overeenkomst en zij die niet in een rechtspersonenrechtelijke noch contractuele verhou-
ding tot de vennootschap staan.

Redactielid Jos Hamers is per 1 juli 2018 benoemd tot hoogleraar Nationaal en Interregionaal Rechtspersonen- en
Personenvennootschapsrecht aan Maastricht University. De redactie feliciteert Jos van harte met zijn benoeming.

Het voorzitterschap van de redactie was jarenlang in vertrouwde handen van Ger van der Sangen. Met ingang van dit
nummer van TvOB neem ik de voorzittershamer van hem over. De redactie dankt Ger voor het vele en goede werk
dat hij tijdens zijn voorzitterschap voor TvOB heeft verricht. Gelukkig blijft Ger als redactielid aan TvOB verbonden.

U als lezer nodig ik van harte uit te reageren op de artikelen in TvOB en uw opmerkingen of suggesties over TvOB
kenbaar te maken aan Charlotte Helmer (redactiesecretaris) op tijdschriftvob@gmail.com.
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