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Unilever als Engelse plc veel slechter
beschermd tegen vijandige overnames
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V
origeweekkondigde
was- en levensmidde-
lenconcernUnilever aan
verder te gaanals Engelse
public limited company
(plc), terwijl het nu twee

moedermaatschappijenheeft: Unilever
nv enUnilever plc. Indemedia gaat het
nu vooral over hetRotterdamsehoofd-
kantoordatnaar Londen zougaan.
Wat in alle publiciteitwordt vergeten is
datUnilever als Engelseplc veelmin-
der beschermdzal zijn tegen vijandige
overnames.

Minister vanEconomischeZakenEric
Wiebesnoemdehet betreurenswaardig
dat zo’nbelangrijk besliscentrumuit
Nederland verdwijnt.Dewerkelijkheid
is echter datUnilever feitelijk al sinds
jaar endag vanuit Londenwordt aan-
gestuurd.Het kantoor aanhetWeena
inRotterdamhuisvest enkele onder-
steunendediensten voorhet Londense
bestuurscentrum,maar is vooral hoofd-
kantoor vande voedseldivisie.

JarenlangheeftUnilever feitelijk als
een economische entiteit gefunctio-
neerdonder leiding vanéénbestuur,
hoewel het formeel twee vennootschap-
pen zijn.Door eenwinstverevenings-
overeenkomst tussendeNederlandse
enEngelsehoudstermaatschappijen
ontvangenalleUnilever aandeelhouders
een zelfdedividend.

Deduale structuur is ingewikkeld
omdathetNederlandse enEngelse ven-
nootschapsrecht enbelastingrecht op
onderdelen verschillen. Indepraktijk is
geblekendatUnilever primauit de voe-
tenkanmetdeze complexe juridische
structuur.

Vanuit het perspectief vandeonder-
nemingsleidingheeft deduale struc-
tuurniet alleennadelen,maar ook
eenbelangrijk voordeel, namelijk een
beterebescherming tegen vijandige
overnames. Een vijandigebieder zal een
openbaarbodmoetenuitbrengenop
deaandelen vandenaamloze vennoot-
schapendeplc.Dit heeft tot gevolgdat
hij zowel deNederlandse als deEngelse
biedingsproceduremoetdoorlopen, het-
geen zo’nboderg gecompliceerdmaakt.
Dat is ookwel gebleken in2017 toen
Unilever eenovernamepoging vanKraft
Heinz als vijandigbestempeldewaarop
deAmerikaanseonderneming zich snel
terugtrok.

Unilever stondal langer onderdruk
vanbeleggers ombeschermingsmaatre-
gelenop te geven.DaaromkochtUnile-
ver nv in 2017 zijnpreferente aandelen
in en schafte het in 2019de certificering
af.Debeëindiging vande certificering
washet gevolg van een toezegginguit

2018, toenUnilever aan zijn aandeel-
houders voorsteldeomdeduale struc-
tuur af te schaffen en verder te gaanals
Nederlandsenv. Toendaartegen verzet
ontstond, deedUnilevernog een toezeg-
ging: denv zounooit gebruik gaanma-
ken vandewettelijkebedenktijdwaar-
over toen inNederlandwerdgesproken
—inmiddels is er eenwetsvoorstel dat
voorziet in eenbedenktijd vanmaximaal
250dagen.

Hetheeft nietmogenbaten:Unile-
ver trok zijn voorstel voor eennvonder
druk vanaandeelhouders in.Naast het
feit dat eennvniet kanwordenopgeno-
men indeFTSE100 Index, speeldede
typischNederlandsebescherming van
beursvennootschappenmisschienwel
eenbelangrijkere rol dandedividend-
belasting,waarhet inNederland steeds
omging.Want ook zonder specifieke
beschermingsmaatregelen, dieUnile-
ver nv intussenheeft afgeschaft, is er in
ons land voordeondernemingsleiding
meer ruimteomtepogen vijandigebie-
dingenaf tewerendan inhetVerenigd
Koninkrijk.

InNederlandhebbenhet bestuur en
de raad van commissarissende taak
omde strategie vande vennootschap te

bepalen. Bij openbarebiedingen staan
debelangen vanalle stakeholders—
aandeelhouders,werknemers, klanten,
leveranciers, et cetera—centraal.Het
bestuurmoet samenmetde commissa-
rissenbepalenof de standalone-strate-
gie of dedoordebieder beoogde strate-
gie demeest succesvolle toekomst voor
deondernemingbiedt. InhetVerenigd
Koninkrijk geldt het shareholdersmodel.
Debeslissingoverhet al danniet slagen
vaneenopenbaarbod ligt daar veelmeer
inhanden vandeaandeelhoudersdie
zich veelal slechts laten leidendoorde
hoogte vandebiedprijs.

Inde aankondiging vanhet plan voor
eenEngelsemoedermaatschappij heeft
Unilever benadrukt dat zijnmulti-
stakeholderapproachandvisionofapur-
pose-led, future-fitbusinessmodeldriving
superiorperformancedaardoorniet zal
veranderen.Het is de vraagof deone-tier
board vanUnilever dat bij een toekom-
stig vijandigbodkanwaarmaken.

Dehuidigeduale structuurbiedt de
beste bescherming tegeneenongewenst
openbaarbod.Het planomover te gaan
naar eenEngelseplc vormtdaartegende
minst effectieve protectie.Deoorspron-
kelijke keuze voor eennvwasbeter.

Aandeelhouders
drongen al langer
aan om bescherming
tegen overnames
op te geven
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