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Debatmidag 26 nov.: Waardering van aandelen na Unit 4
Op 7 juli 2015 is de Ondernemingskamer omgegaan: in uitkoopprocedures die volgen op een openbaar
bod wordt - mits ten minste 95% van het geplaatste kapitaal is verworven - bij het bepalen van de
peildatum voor de waardering van de aandelen het uitgangspunt dat deze gelijk is aan de datum van het
eindarrest verlaten en aansluiting gezocht bij de datum van de betaalbaarstelling onder het bod. Op deze
debatmiddag staat de betekenis van deze OK-beslissing centraal en wordt ingegaan op de praktische
consequenties van de uitspraak, haar betekenis voor de waardering van aandelen, de vraag naar strijd met
art. 1 Eerste Protocol EVRM en de mogelijke betekenis voor andere geschillen waarin waardering van
aandelen een rol speelt. Uitnodiging Aanmeldformulier
Recente publicaties
Uitgelicht: Het Wetsvoorstel Huis voor klokkenluiders bezien vanuit de organisatie en het
ondernemingsrecht”, in: Klokkenluiders in perspectief, Vereeniging ‘Handelsrecht’ Preadviezen 2015. De
preadviezen 2015 voor de Vereeniging Handelsrecht staan geheel in het teken van het fenomeen
‘Klokkenluiders’. Daarmee wordt gedoeld op personen die op een gegeven moment publieke aandacht
vragen voor een gebeurtenis of toestand in een organisatie waarop naar hun inzicht niet adequaat is
gereageerd en die juist ook van vanwege de maatschappelijke implicaties wel aandacht vergt.
Lees verder Meer recente publicaties
ZIFO - Zuidas Master Alumni Debatmiddag 14 januari 2016 :´Trouble in Paradise´
Dit jaar kan je geen krant openslaan zonder te worden geconfronteerd met een artikel over fraude,
omkoping, belastingontduiking en andere misstanden binnen ondernemingen. Tijdens de jaarlijkse ZIFO Zuidas Master Debatmiddag zullen we stil staan bij wat er op een onderneming afkomt ingeval van een
(vermoeden van een) belangrijke misstand of overtreding van wettelijke regels. Ook wordt stil gestaan bij
de werking van Amerikaanse regelgeving voor Nederlandse ondernemingen. Een uitnodiging voor het
bijwonen vandeze middag volgt.
Leergang Mergers & Acquisitions, Law, Finance, Skills
Het ZIFO en de VU Law Academy werken samen in de opzet en organisatie van deze leergang.
Deelnemers werkzaam bij participanten van het ZIFO krijgen korting. De leergang start 7 april 2016.
Voor meer informatie zie de website: Leergang Mergers & Acquisitions, law, finance, skills
Alexander Bosman 22 sept. gepromoveerd op het proefschrift "Other income under tax treaties".

Bilaterale belastingverdragen moeten voorkomen dat twee landen hetzelfde
inkomen willen belasten. Wereldwijd bestaan er ruim 3.000 van zulke verdragen. Deze verdragen bevatten verdelingsregels voor allerlei soorten inkomsten. De verdelingsregels worden afgesloten met een vangnetbepaling;
het zogenoemde restartikel. Alexander Bosman heeft onderzocht hoe het
restartikel functioneert. Hij heeft tevens gekeken naar het belang en de
effectiviteit ervan. Lees Verder
Colofon: deze nieuwsbrief is een uitgave van het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
onder redactie van Pien Werkman

