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250 dagen bedenktijd bij
buitenlandse overname
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Bedrijven worden in de toekomst beter beschermd tegen
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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt
niet bij ontwikkeling
soft skills

aandeelhouders die grote veranderingen willen
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doorvoeren. Het nieuwe kabinet wil de bedrijven een
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bedenktijd geven van 250 dagen.

Impact coronacrisis
op overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’

Een bedrijf wordt nu soms tegen zijn zin verrast door
buitenlandse kopers of aandeelhouders die het willen opsplitsen
of op een andere manier hervormen. Ondernemingen als Akzo en
Unilever wisten de afgelopen tijd maar ternauwernood dat soort
aanvallen af te slaan.
Als een onderneming zelf al maatregelen heeft genomen om zich
tegen al te drieste plannen van aandeelhouders te beschermen,
kan zij geen beroep doen op de adempauze van 250 dagen, staat in
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KvK: vijf procent
meer
faillissementen door
corona

het regeerakkoord. Last een bedrijf de bedenktijd in, dan moet de
leiding de aandeelhouders wel verantwoording afleggen en
uitleggen wat zij met de onderneming voor heeft.
Bron: ANP
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Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
De impact van de coronacrisis op
de overnamemarkt is beperkt en
vooral tijdelijk geweest. Circa
dertig procent van de
ondernemers heeft bij het
uitbreken van de... 
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Rechter niet akkoord
met fusie PostNL en
Sandd
De vergunning die de regering
heeft verleend voor de fusie van
postbedrijven PostNL en Sandd is
ongeldig. Tot dat oordeel is de
rechtbank van Rotterdam
gekomen in... 
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Overnames vitale
bedrijven met
terugwerkende kracht
getoetst
Het kabinet gaat overnames en
investeringen in bepaalde
belangrijke bedrijven met
terugwerkende kracht toetsen. Dat
zal gebeuren als de bescherming
van de nationale... 
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KPMG: 'Nederlandse
overnamemarkt markt
draait beter dan rest
van de wereld'
Het aantal fusies en overnames op
de Nederlandse markt is vorig jaar
aanzienlijk toegenomen
vergeleken met 2018. In 2019
vonden 852 transacties plaats, 12
procent... 
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Opnieuw meer
fusiemeldingen bij SER
Het aantal fusies en overnames
dat bij de Sociaal-Economische
Raad (SER) is gemeld, is in 2019
voor het zesde jaar op rij
toegenomen. Het ging om een
stijging met... 
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