VENNOOTSCHAPSRECHT
* Ziet enkel op Nederlandse nv's.
* Percentages geven percentage van het geplaatste kapitaal weer.
* Vergaderrechten zijn horizontaal weergegeven.
* Overige vennootschapsrechtelijke rechten zijn verticaal weergegeven.
* Cijfers tussen haakjes verwijzen naar wetsartikelen uit boek 2 BW.
Besluitvorming mogelijk buiten vergadering (128), bij gebreken in de oproeping (114), elders dan statutair voorzien (116);
100% statutenwijziging ook als dat statutair is uitgesloten (121).

95%
Omzetting andere rechtsvorm (behalve van nv naar bv en vv of naar stichting) (18 (2))

90%
50% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd
67% (132 (2), 133 (2), 134 (2), 142 (1)).
Statutenwijziging (121), fusie (317), splitsing (334m), ontbinding (19), omzetting nv-bv (18 (2) a)
overige besluiten (120), benoeming/ontslag bestuurder (134). Structuurregime benoem/ontsla commissa51% ris (158 (4) /161a (1) als ten minste 1/3 geplaatst kapitaal vertegenwoordigd, anders 158 (9)).

50%
Besluit tot uitsluiting voorkeursrecht, fusie, splitsing, kapitaalvermindering aangenomen als minder dan 50% van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd (resp. 96a (7), 99(6), 330, 334 ee).

Besluit tot uitsluiting voorkeursrecht, fusie, splitsing, kapitaal
vermindering aangenomen als ten minste 50% van het geplaatste
kapitaal is vertegenwoordigd (resp.96a (7), 99(6), 330, 334 ee).

25%
Bijeenroepen AvA met rechterlijke machtiging (110).
10%

(331, 334ff)

Agendering

(114a)

1 aandeel

Enquêterecht (346).

1%
Toegang tot
AvA, stemrecht,
soms: veto.

*Blokkeer bestuursbesluit fusie /

3%

spliting door bijeenroepen AvA

*Uitkooprecht openbaar bod (359d).

5%

Vordering tot overdracht (92a), idem na openbaar bod (359c).

Dochtermaatschappij - alleen of samen meer dan 50% stemrecht (24a).

33,3%

Afzien van het opstellen van de beschrijving en de accountantsverklaring bij inbreng anders dan in geld (94 a, b).

Ontnemen bindende karakter oligargische clausule als ten minste

FINANCIEEL RECHT
Drempels melding subst.
deelnemingen (5:38 (3) Wft)
Overig financieel recht

[3%?]

(A) Schema gaat uit van
aandelenbelang in een
Nederland gevestigde,
beursgenoteerde onderneming;
(B) criterium is ofwel een
aandelenbelang bezien als %
van het nominaal gestort
kapitaal ("NG") of het ruimere
begrip "belang" ("BEL").
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Toekomst: zeggenschap melden v.a. 3%?
10%

[3%]
Toekomst:
intenties
melden v.a.
3%?

FISCAAL RECHT

5%

30%

VVGB vereist bij een gekwalificeerde
Verplicht openbaar bod, (5:70, 1:1
deelneming (dwz. ten minste 10%
Wft).
stemrecht of geplaatst kapitaal) in een
bank (3:95, 1:1 Wft).

5% NG

Bij 5%: (A) deelnemingsvrijstelling van toepassing
in binnenlandse verhoudingen (13 Vpb); geen
divididendbelasting bij uitkering aan elders in
Europa gevestigde aandeelhouders (4
Dividendbelasting); (B) aanmerkelijk belang
(buitenlandse belastingplicht) bij 5% geplaatst
kapitaal, winstbewijzen of opties op aandelen (4.6
IB).

25%
BEL

Beursgenoteerde
beleggingsinstelling: Als
25% of meer in handen
van 1 natuurlijke
persoon, of via
buitenland in handen
van een in NL gevestigd
lichaam, dan verlies
status en bijzondere
tarief 0% Vpb (28
(2)(c)(1)/(e) Vpb).

33,3%
BEL

45% BEL

95% NG op
alle soorten
aandelen

Verbonden
lichaam of
persoon (10
(4) Vpb).

Beursgenoteerde
beleggingsinstelling: Als
45% of meer in handen
van 1 aan winstbelasting
onderworpen lichaam, dan
verlies status en
bijzondere tarief 0% (28
(2)(c)(2) Vpb).

Dochtermaatschappij,
fiscale eenheid mogelijk
(15 Vpb).

