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28 maart 2017

'Veranker bedenktijd bij vijandig overnamebod in
de wet'
Nederlandse beursgenoteerde bedrijven moeten een bedenktijd krijgen wanneer zij te maken krijgen met
een vijandig overnamebod.
Dat betoogt bedrijfsbestuurder Jan Hommen, vice-president van de rvc bij Ahold Delhaize en president-commissaris
bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, in het Financieele Dagblad. Hommen vindt dat bedrijven bij vijandige
overnames uit binnen- en buitenland minimaal een jaar bedenktijd moeten krijgen, om in die tijd te kunnen
onderzoeken in hoeverre een overname goed uitpakt voor alle stakeholders.
Volgens Hommen kan die bedenktijd worden opgenomen in de nieuwe Corporate Governance Code, en zo ook in de wet
worden verankerd. Het plan van Hommen is onder meer ingegeven door enkele recente biedingen, zoals die op
Unilever en AkzoNobel. Onder meer minister Dijsselbloem (Financiën) en minister Henk Kamp (Economische Zaken)
zeiden zich zorgen te maken over een mogelijk gebrek aan bescherming, maar het kabinet gaf aan vooralsnog niet in te
grijpen en eventuele maatregelen over te laten aan het bedrijfsleven zelf.
Hommen gaat zijn voorstel neerleggen bij werkgeversorganisatie VNO-NCW en voorzitters van de rvc's van AEXbedrijven.

Lees het volledige artikel en interview met Jan Hommen bij het Financieele Dagblad (alleen voor
abonnees)
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30 september 2021

KPMG: 'Recordaantal fusies en overnames in
Nederland'
In de eerste zes maanden van 2021 zijn in Nederland 55 procent meer
bedrijfsfusies en -overnames overeengekomen dan in dezelfde periode van
2020. Ook de nanciële... 
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02 september 2021

Overnamemarkt definitief hersteld
In de eerste helft van 2021 heeft de Nederlandse overnamemarkt zich
de nitief hersteld. Het aantal verkooptransacties steeg met 21 procent, zo
blijkt uit onderzoek.... 
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19 februari 2021

Sterk herstel overnamemarkt
In de tweede helft van 2020 heeft de Nederlandse overnamemarkt zich sterk
hersteld van de coronadip in het voorjaar. Het aantal verkooptransacties steeg
met 15 procent.... 
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16 februari 2021

KPMG: 'Ondanks corona record aan M&A activiteit in
laatste zes maanden van 2020'
In de laatste zes maanden van vorig jaar is een recordaantal fusies en
overnames op de Nederlandse markt aangekondigd. Toch kwam het totaal
aantal fusies en overnames... 
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14 december 2020

Kanttekeningen Monitoring Commissie bij hoog
nalevingspercentage Corporate Governance Code
Naleving van de herziene Corporate Governance Code door
beursvennootschappen is onverminderd hoog met 98,4 procent, zo blijkt uit
het monitoring-rapport over boekjaar... 

