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Aandeelhouder van een edrijf kunnen geen temming
afdwingen over een onderwerp dat niet tot de evoegdheid van de
aandeelhoudervergadering ehoort. Ze kunnen weliwaar
punten aandragen voor de vergadering, maar de raad van etuur
en raad van commiarien tellen uiteindelijk de agenda vat.
Dat telt de advocaat-generaal ij de Hoge Raad.
Hij chaart zich daarmee achter eerdere uitpraken in de zaak tuen
aggeraar en maritiem dientverlener okali en
odemonderzoeker Fugro. In mei 2016 won Fugro een rechtzaak van
okali over deze kwetie. Het gerechthof in Den Haag oordeelde
toen dat Fugro niet verplicht wa om, zoal okali eite, het
eëindigen van een omtreden echermingcontructie ter
temming voor te leggen aan de aandeelhouder. okali heeft
caatie ingeteld ij de Hoge Raad, maar heeft al wel zijn gehele
elang in Fugro verkocht.
De advocaat-generaal telt dat het agenderen van een temming over
een onderwerp dat niet tot de evoegdheid van de
aandeelhoudervergadering ehoort, niet i te lezen in de wet. Het i
niet ekend wanneer de Hoge Raad uitpraak doet in deze zaak. De
concluie van de advocaat-generaal i een onafhankelijk advie aan
de Hoge Raad, die vrij i dat al dan niet te volgen.
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aandeelhoudervergaderingen (AVA’) van Nederlande
eurgenoteerde ondernemingen lijft tijgen. 
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Nenrode: Dialoog AX-vennootchappen
en aandeelhouder hoofdzakelijk uiten AvA
De dialoog tuen Nederlande AX-vennootchappen en een groot
deel van hun aandeelhouder vindt voornamelijk uiten de
Algemene Vergadering van Aandeelhouder (AvA) plaat. Ook i
duidelijk prake van 'twee poren van dialoog'. 
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Aandeelhouder teed actiever
Voor het eert in de gechiedeni i meer dan de helft van de
aandeelhouder komen opdagen ij de jaarvergaderingen van grote
uropee edrijven. Dit lijkt uit een anale van de opkomtcijfer
van edrijven die de acht elangrijkte Wet-uropee
eurindexen aanvoeren. 
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AFM: aandeelhouder niet met adwater
weggooien
en eurgenoteerde ank kan en moet zowel zijn klanten al zijn
aandeelhouder erieu nemen. Miruik van
aandeelhoudermacht moet worden aangepakt, maar het i geen
goed idee ondernemingen af te chermen van de kritiche lik van
de aandeelhouder. Dat telt Han Hoogervort, etuurvoorzitter
van de AFM, in reactie op het rapport van de Commiie Maa. 
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