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Mijn dank gaat uit naar prof. dr. L.A. Ankum, dr. R. Deurloo, dr. R.H. van het Kaar, dr. ir. H.A.J.
Koster en leden van de redactie van dit blad voor hun bereidheid een eerdere versie van dit artikel van
kanttekeningen te voorzien. X.K. Kooi heeft een belangrijk aandeel gehad in het verzamelen van de
gegevens, waarop het statistisch onderzoek van dit artikel is gebaseerd.
Vanzelfsprekend is de gehele inhoud van het artikel inclusief eventuele tekortkomingen geheel voor mijn
verantwoordelijkheid.
Dit artikel maakt deel uit van mijn promotie-onderzoek over de informatiekwaliteit van
emissieprospectussen van ondernemingen, die een eerste notering krijgen aan de Amsterdamse
effectenbeurs.
*
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SAMENVATTING

Het merendeel van de 39 onderzochte bedrijven die een eerste notering verkregen op
de Amsterdamse Effectenbeurs gedurende de periode 1987-1992 waren in het bezit
van één of meer beschermingsconstructies. Daarmee sluiten zij aan bij de reeds
genoteerde ondernemingen. Het blijkt dat er een statistisch significant, negatief
verband bestaat tussen de waarde van de emittenten en het aantal
beschermingsconstructies dat zij geïntroduceerd hebben. De waardemaatsaf is
gebaseerd op informatie uit het jaarrapport. De gevonden relatie ondersteunt de
entrenchment (verschansings-) hypothese. De uitkomst biedt geen ondersteuning voor
de hypothese dat beschermingsconstructies bijdragen aan een hogere
ondernemingswaarde. De redenering luidt dat door de aanwezigheid van
beschermingsconstructies het management bij onvriendelijke overnames een betere
overnameprijs voor de aandelen zou kunnen bedingen.
Een andere manier om na beursintroductie de controle over de onderneming te kunnen
behouden is dat insider aandeelhouders, zoals het management, banken en
participatiemaatschappijen, in het bezit blijven van meer dan de helft van het
geplaatste aandelenkapitaal. De resultaten laten een statistisch significant, negatief
verband zien tussen het percentage aandelen van insider aandeelhouders en het aantal
beschermingsconstructies.
De gevonden resultaten impliceren dat beschermingsconstructies leiden tot een lagere
waarde van de emittent. Er is sprake van opportunity kosten: bij een zelfde
hoeveelheid aandelen zou de emittent meer eigen vermogen hebben kunnen
ontvangen. Het aanhouden van een meerderheid van het geplaatste aandelenkapitaal
als beschermingsconstructie betekent dat de ondernemingen slechts een beperkt deel
van hun aandelenkapitaal op de beurs hebben kunnen plaatsen.
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Inleiding

Naar aanleiding van het artikel, genaamd De Aandeelhouder,
Beschermingsconstructies en de Effectenbeurs, in het jaarverslag over 1985 van de
Vereniging voor de Effectenhandel is er in ons land een levendige discussie ontstaan
over beschermingsconstructies. Het merendeel van de auteurs benadert het onderwerp
vanuit een normatief economische of juridische invalshoek. Zie bijvoorbeeld Honée
(mei en juni 1991), Maeijer (1988) en Rietkerk (1988). Kwantitatief onderzoek naar
de invloed van beschermingsconstructies en de aandelenkoers is onder meer
uitgevoerd door Cantrijn en Kabir (1992). De auteurs concluderen op basis van een
'event study' over ondernemingen genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs, dat er
gemiddeld 10% koersdaling optreedt, die statistisch significant is, als een
beurgenoteerde onderneming preferente beschermingsaandelen emitteert. Een tweede
empirische onderzoek is van de hand van Jeunink en Kabir (1993). Zij vinden dat de
afwezigheid van beschermingsconstructies bij ondernemingen, die aan de
Amsterdamse effectenbeurs genoteerd zijn, samen gaat met een significant grotere
concentratie van aandelenbezit. De conclusie van hun onderzoek is dat een verspreid
aandelenbezit door de aanwezigheid van beschermingsconstructies leidt tot een zwakke
zeggenschapspositie van de aandeelhouders.
Een derde cijfermatig onderzoek is afkomstig van de Stichting voor Economisch
Onderzoek (SEO, 1994). Ook dit onderzoek richt zich op ondernemingen die reeds
genoteerd zijn en wel aan één van de vijf Europese effectenbeurzen, die in het

onderzoek betrokken zijn. Een van de uitkomsten van het SEO-onderzoek is dat er
geen statistisch significant verband kan worden aangetoond tussen de ten opzichte van
de vier andere beurzen relatief lage koers-winst verhouding van de Amsterdamse
effectenbeurs en beschermingsconstructies. Het SEO-onderzoek is gebaseerd op de
koers-winst verhouding van tien ondernemingen afkomstig van elk van de vijf
betrokken beurzen. Gezien het geringe aantal ondernemingen, dat per beurs in het
onderzoek is betrokken, kan men zich afvragen of de uitkomsten van het SEOonderzoek gegeneraliseerd mogen worden.
Dit artikel verschilt van de drie laatst genoemde publikaties doordat het betrekking
heeft op ondernemingen die een eerste notering verkregen hebben op de effectenbeurs
van Amsterdam in de periode 1987-1992. Een dergelijke beursintroductie wordt wel
aangeduid met 'initial public offering' of IPO. Het doel van dit artikel is na te gaan of
het voorkomen van één of meer beschermingsconstructies invloed heeft op de
emissiekoers van een fonds; dit heeft raakvlakken met het onderzoek van de SEO en
met dat van Cantrijn en Kabir. Verder wordt ingegaan op de vraag of er een
wisselwerking is tussen de aanwezigheid van beschermingsconstructies en het
percentage aandelen, dat in handen is van het management en van
participatiemaatschappijen. Deze vraagstelling vertoont overeenkomsten met het
onderzoek van Jeunink en Kabir.
De opzet van het artikel is als volgt. Paragraaf 2 geeft een uiteenzetting over de
werking van de beschermingsconstructies op de zeggenschap van aandeelhouders en
anderen. Een beschrijving van de in het onderzoek gebruikte data en
onderzoektechniek staat in paragraaf 3. Paragraaf 4 geeft de resultaten van het
uitgevoerde onderzoek weer. Paragraaf 5 bevat de samenvatting en conclusies.
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Aandeelhouderszeggenschap

Beschermingsconstructies dienen om te voorkomen dat een onderneming tegen de zin
van het management wordt overgenomen. Met het afschermen van ongewenste
invloeden van buitenaf nemen echter ook de door Jensen en Meckling (1976)
beschreven monitoring of toezichtmogelijkheden van de aandeelhouders af. Er treedt
met de invoering van een of meer beschermingsconstructies een herverdeling van
macht op tussen het management van een onderneming en de aandeelhouders.
Beschermingsmaatregelen zijn zo te beschouwen als factoren die de werking van de
markt van aandeelhouderszeggenschap beïnvloeden. Beschermingsmaatregelen
behoeven niet zonder meer als onwenselijk te worden aangemerkt.
2

Ruback (1988) stelt dat de waarde van een onderneming opgedeeld kan worden in
twee stukken: de waarde van het bedrijf onder het zittend management en de
eventuele extra waarde vanwege een overname. De waarde van de laatstgenoemde
component is nagenoeg nihil in het geval van een door beschermingsmaatregelen of
-constructies 'dichtgetimmerde' onderneming, waarvan de managers onder geen
enkele voorwaarde medewerking wensen te verlenen aan een overname. Daar staat
tegenover dat het zittend management, indien het niet onwelwillend tegenover een
overname staat, dankzij het bestaan van beschermingsconstructies een goede
uitgangspositie heeft om een onaantrekkelijk overnamebod door onderhandelen te
verbeteren. Het management is in zo'n situatie nagenoeg de enige partij die de
belangen behartigt van de bij een vennootschap betrokken partijen.
De probleemstelling van het artikel luidt of er een wisselwerking is tussen
beschermingsconstructies en zeggenschap en in hoeverre factoren, die de zeggenschap
over de eventuele extra waarde van een onderneming vanwege een overname
beknotten, de emissiekoers van een aandeel beïnvloeden.
Dit onderzoek richt zich daarom zowel op de gebruikelijke beschermingsconstructies
aangevuld met het structuurregime2, waarover in paragraaf 4 meer, als op het
percentage aandelen in vaste handen.

Beschermingsconstructie

wel
aanwezig

%

niet
aanwezig

%

aantal
bedrijven

Structuurregime

22

56

17

44

39

Prioriteitsaandelen

16

41

23

59

39

Preferente aandelen

23

59

16

41

39

Certificaten van aandelen

18

46

21

54

39

X%-regeling

10

26

29

74

39

59

39

Percentage aandelen in vaste handen

16

Tabel 1

50,1%

<50,1%
41

23

Beschermingsconstructies en aantal ondernemingen.

Het percentage aandelen in vaste handen fungeert in dit onderzoek als maatstaf voor
aandeelhouderszeggenschap. Bedoeld percentage is gedefinieerd als de som van de
aandelen, die na de beursgang in bezit is van management en voornamelijk
participatiemaatschappijen als percentage van het geplaatste aandelenkapitaal na de
beursintroductie. In het navolgende wordt bedoeld percentage aangeduid als aandelen
in vaste handen.
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Behalve het structuurregime zijn de volgende beschermingsconstructies in het
onderzoek betrokken: prioriteitsaandelen, preferente aandelen, certificaten van
aandelen en de x%-regeling.
Daarnaast zijn er nog vele andere beschermingsconstructies denkbaar, zoals de
aanwezigheid van een personeelsstichting, de statutaire bepaling dat statutenwijziging
alleen mogelijk is op voorstel van de Raad van Bestuur en/of de Raad van
Commissarissen, de stemrechtbeperking en de zogenaamde witte ridder overeenkomst.
Bijlage X bij het Fondsenreglement (1992) noemt verder nog de gemeenschappelijk
bezit-constructie en de Pandora('poison pill' en 'crown jewel')-constructies. De twee
laatst genoemde constructies werden door geen van de beschouwde ondernemingen
vermeld. Volledigheidshalve zij hier opgemerkt, dat Bijlage X louter beschouwd is als
referentiepunt voor de in dit artikel genoemde beschermingsconstructies, omdat
Bijlage X nog niet van kracht was in de periode, waarop het onderzoek betrekking
heeft.
Tabel 1 laat zien dat de mogelijkheid tot uitgifte van preferente aandelen het hoogste
scoort als beschermingsmaatregel. Deze is bij 59% van de bedrijven aanwezig.
Daarna volgen het structuurregime (56%) en het certificeren van aandelen (46%).
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Data en onderzoektechniek

Het empirisch materiaal heeft betrekking op alle IPO's uit de periode 1987 tot en met
1992 op de Officiële Markt en Parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs. In
totaal hebben toen 39 bedrijven, die geen beleggingsmaatschappij of
houdstermaatschappij zijn van een reeds aan een effectenbeurs genoteerde binnen- of
buitenlandse onderneming, een eerste notering verkregen op de Amsterdamse
effectenbeurs.
Om de data te verkrijgen werd een enquêteformulier gestuurd naar de 39 bedrijven.
De enquête had betrekking op de beschermingsmaatregelen op het moment van het ter
beurze gaan. In een begeleidende brief werden de ondernemingen geïnformeerd dat de
enquête een onderdeel was van een onderzoek naar de informatiekwaliteit van
emissieprospectussen. Zie bijvoorbeeld Van der Goot (1994) voor een eerder
verschenen onderzoek van dezelfde bedrijven. De eerste respons bedroeg slechts twee
teruggestuurde en ingevulde enquêteformulieren. Door zowel schriftelijk als
telefonisch rappelleren en door voor de resterende, ontbrekende gevallen gebruik te
maken van de emissieprospectussen van de 39 ondernemingen, die tot het onderzoek
behoren, is een zo volledig mogelijk beeld verkregen van de beschermingsconstructies
van de desbetreffende bedrijven.
4

Als te verklaren variabele voor de emissiekoers is voor een proxy variabele gekozen,
het quotiënt van de emissiekoers, zoals gepubliceerd in de prospectus, en de
boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel. Daarnaast zijn twee andere proxy
variabelen getoetst, het quotiënt van de emissiekoers en de winst per aandeel en het
rendement per aandeel. Tussen de emissiekoers-winst verhouding en het rendement
per aandeel en de verschillende onderscheiden groepen beschermingsconstructies (zie
paragraaf 4) was nauwelijks enig statistisch significant verband aantoonbaar. De
aanzienlijk grotere bruikbaarheid van de emissiekoers-eigen vermogen verhouding kan
verklaard worden uit het feit dat de waarde van de twee laatste proxy variabelen van
jaar op jaar sterk te beïnvloeden is door het zittende management van de
desbetreffende onderneming. De omvang van het eigen vermogen is daarentegen
eerder afhankelijk van ontwikkelingen uit het verleden. Om deze reden is de
emissiekoers-eigen vermogen verhouding te beschouwen als een objectievere maatstaf
dan de andere twee proxy variabelen.
Met behulp van de uit de statistiek afkomstige t-toets zijn de volgende twee
hypothesen onderzocht:
I
De aanwezigheid van één of meer beschermingsconstructies heeft een
negatieve invloed op de emissiekoers-eigen vermogen verhouding.
II
Een hoog percentage aandelen in vaste handen gaat samen met een gering
aantal beschermingsconstructies.
Schematisch aangegeven betreft het onderzoek de volgende relaties:
emissiekoers-eigen vermogen verhouding
*

beschermingsconstructies
*

percentage aandelen in vaste handen

De t-toets geeft antwoord op de vraag of de verschillen tussen de gemiddelde waarden
van twee populaties al dan niet op toeval berusten. Een voorbeeld ontleend aan tabel 2
eerste regel kan dit verduidelijken. De gemiddelde waarde van de emissiekoers-eigen
vermogen verhouding van ondernemingen met structuurregime bedraagt 2,1. De
gemiddelde emissiekoers-eigen vermogen verhouding van ondernemingen zonder
structuurregime is 6,1. In geval van een significante t-waarde (hier -3,19) is er 1%
kans dat dit verschil aan toeval toe te schrijven is. Anders gezegd: het is voor 99%
waarschijnlijk dat het bedoelde verschil aan het structuurregime toegerekend mag
worden.

5

4

Het onderzoek

Structuurregime
Het structuurregime is verplicht van toepassing als cumulatief voldaan is aan drie
voorwaarden: het geplaatste aandelenkapitaal plus reserves bedraagt tenminste 25
miljoen gulden, de vennootschap heeft een ondernemingsraad ingesteld en bij de
vennootschap zijn tenminste 100 werknemers in Nederland werkzaam (BW Boek 2,
art. 153 lid 2). In totaal was op 22 bedrijven het structuurregime van toepassing. De
structuurregeling omvat onder meer het coöptatierecht. Dit houdt in dat benoeming en
schorsing van commissarissen door de Raad van Commissarissen zelf geschiedt en niet
door de algemene vergadering van aandeelhouders. Daarmee kan het structuurregime
door commissarissen en bestuurders gebruikt worden als middel om zich te
verschansen in geval van een onvriendelijke overname (Rietkerk, 1992).
Uit tabel 2 blijkt een negatief verband, dat op 1% niveau statistisch significant is,
tussen de aanwezigheid van het structuurregime en de hoogte van de emissiekoerseigen vermogen verhouding.

Prioriteitsaandelen
De houders van prioriteitsaandelen kunnen bijvoorbeeld een bindende voordracht
uitbrengen voor benoeming of ontslag van bestuurders en commissarissen. Deze
regeling kan echter doorbroken worden met behulp van een versterkte meerderheid in
de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit is het geval als 2/3 van de stemmen
van een aandeelhoudersvergadering, waarin minimaal 50% van het aandelenkapitaal
vertegenwoordigd is, tegen een voorstel stemt (BW Boek II, art. 133 lid 2 en art. 134
lid 2). De mogelijkheid een bindende voordracht van de houders van
prioriteitsaandelen met een 2/3 stemmenmeerderheid te doorkruisen geeft een
verklaring voor het feit dat de meeste beursgenoteerde ondernemingen meer dan één
beschermingsconstructie hanteren.
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emissiekoers-eigen vermogen verhouding

t-toets

gemiddeld
e
met

standaa
rddeviati
e

gemiddel
de
zonder

standaa
rddeviati
e

Structuurregime

2,1

1,2

6,1

5,7

-3,19

*

Prioriteitsaandelen

3,0

2,5

4,4

5,2

-0,99

n.s.

Preferente aandelen

3,2

2,8

4,9

5,8

-1,22

n.s.

Certificaten van aandelen

3,0

2,3

4,6

5,5

-1,18

n.s.

X%-regeling

2,8

2,3

4,2

4,8

-0,93

n.s.

*
n.s.

t-waarde

overschri
jdingskans

= significant op 1% niveau
= niet significant

Tabel 2

Emissiekoers-eigen vermogen verhouding en soort
beschermingsconstructie.

In het onderzoek bevinden zich 16 ondernemingen, die prioriteitsaandelen hebben
geplaatst. Uit het feit dat het in het algemeen om geringe aantallen aandelen gaat,
blijkt dat het een beschermingsmaatregel en geen financieringsinstrument betreft: in
totaal 13 ondernemingen hebben 25 of minder prioriteitsaandelen uitgegeven, waarvan
4 ondernemingen slechts één.
Tabel 2 toont dat er geen statistisch significante relatie (t-waarde = -0,99) is tussen de
aanwezigheid van prioriteitsaandelen en de emissiekoers-eigen vermogen verhouding.
Eenzelfde afwezigheid van significantie geldt voor de emissiekoers-eigen vermogen
verhouding en de drie navolgende beschermingsconstructies.

Preferente aandelen
Via de uitgifte van preferente aandelen kunnen de bestaande
zeggenschapsverhoudingen drastisch gewijzigd worden tegen relatief lage kosten:
waar gewone aandelen voor 100% volgestort moeten worden om daarmee stemrecht te
kunnen uitoefenen, dienen preferente aandelen slechts voor 25% volgestort te worden.
Van de 39 bedrijven melden er 23 in hun emissieprospectus, dat zij de mogelijkheid
hebben gecreëerd preferente aandelen uit te geven.
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Certificering van aandelen
Achttien ondernemingen hebben certificaten van aandelen geplaatst bij hun
beursintroductie. Deze beschermingsconstructie houdt in dat een administratiekantoor
de originele aandelen in bezit houdt, waartegen certificaten zijn afgegeven. Het
administratiekantoor komt het stemrecht op de aandelen toe, terwijl het eventuele
dividend en andere financiële claims de certificaathouders ten goede komt.

emissiekoers-eigen vermogen verhouding
gemiddel
de

standaa
rddeviati
e

gemiddel
de
<

standaa
rddeviati
e

1 of 0

3,1

2,6

13,0

10,1

2 of <2

2,7

2,1

11,6

3 of <3

2,4

2,1

4,6

aantal
beschermingsconstructies

*
n.s.

t-toets
overschr
ijdingskan
s

aantal
bedrij
ven

-4,75

*

36

7,6

-5,87

*

34

5,0

-1,49

n.s.

13

twaarde

= significant op 0,001% niveau
= niet significant

Tabel 3

Emissiekoers-eigen vermogen verhouding en de vijf
beschermingsconstructies uit tabel 2 tezamen.

X%-regeling
De x%-regeling houdt in dat het stemrecht van aandeelhouders aan een maximum
wordt gebonden. Zo betekent de 1%-regeling, dat ongeacht de hoeveelheid aandelen
die iemand bezit, slechts 1% van de stemmen uitgebracht mag worden op de
aandeelhoudersvergadering. Bij 10 ondernemingen is de x%-regeling van toepassing.

De beschermingsconstructies gezamenlijk beschouwd
De volgende beschermingsconstructies zijn in aanmerking genomen bij de vraag in
hoeverre de hoogte van de emissiekoers-eigen vermogen verhouding afhankelijk is van
de aanwezigheid van één of meer beschermingsconstructies: structuurregime,
prioriteitsaandelen, preferente aandelen, certificaten van aandelen en de x%-regeling.
Tabel 3 geeft aan dat er een statistisch significant verband bestaat tussen het aantal
beschermingsconstructies en de emissiekoers-eigen vermogen verhouding. Het min8

teken van de t-waarde duidt op een negatieve relatie: hoe groter het aantal
beschermingsconstructies, des te lager de emissiekoers-eigen vermogen verhouding.
Tabel 3 dient op de volgende manier gelezen te worden. Op de tweede rij, tweede
kolom staat dat ondernemingen met twee of meer beschermingsconstructies een
gemiddelde emissiekoers-eigen vermogen verhouding hebben van 2,7.
Ondernemingen waarvan het aantal beschermingsconstructies kleiner dan twee is, dus
nul of één, bezitten een gemiddelde emissiekoers-eigen vermogen verhouding van
11,6. Dit betekent, dat de aanwezigheid van beschermingsconstructies hoge
opportunity kosten impliceert! Hypothese I kan op basis van het bovenstaande niet
verworpen worden met uitzondering van de situatie, waarin ondernemingen drie of
meer beschermingsconstructies bezitten. In dit geval is er volgens tabel 3 geen
statistisch significante relatie tussen het aantal beschermingsconstructies en de
emissiekoers-eigen vermogen verhouding. Dit betekent echter geen verzwakking van
de uitkomst van het onderzoek. De t-toets op de derde regel van tabel 3 heeft immers
betrekking op twee groepen ondernemingen, die elk afzonderlijk goed beschermd zijn:
met twee of minder beschermingsconstructies danwel met drie of meer.
Nadere beschouwing van beide groepen met behulp van tabel 4 leert het volgende. De
subgroep met twee of minder beschermingsconstructies op de bovenste drie rijen van
tabel 4 bestaat uit in totaal 26 bedrijven. Bij 16 van deze 26 ondernemingen bedraagt
het percentage aandelen in vaste handen 50,1 of meer. Hiervan bezitten slechts 3
ondernemingen geen enkele beschermingsconstructie.

percentage aandelen in vaste
handen

aantal
beschermingsconstructies

50,1%

aantal
bedrijven

%

0

0

3

3

8

1

0

2

2

5

2

10

11

21

54

3

3

4

7

18

4

3

3

6

15

23

39

100

Totaal

Tabel 4

<50,1%

16

Wel of geen meerderheidsbelang in vaste handen en aantal
beschermingsconstructies.

In de andere groep ondernemingen in de eerste drie rijen van tabel 4, waar het
percentage aandelen in vaste handen kleiner is dan 50,1, bevinden zich uitsluitend
9

ondernemingen (in totaal 10) met twee beschermingsconstructies. Het voorgaande
verklaart het relatief geringe verschil tussen de emissiekoers-eigen vermogen
verhouding van de twee populaties op de derde regel van tabel 3 ten bedrage van 2,4
resp. 4,6.
Percentage aandelen in vaste handen
Zoals eerder vermeld, wordt hieronder verstaan het percentage van het geplaatste
aandelenkapitaal, dat zich in handen van het management of van voornamelijk
participatiemaatschappijen bevindt na de beursgang. Uit tabel 4 blijkt, dat bij in totaal
23 van de 39 ondernemingen 50,1% of meer van de aandelen na beursintroductie in
vaste handen was.
Tabel 5 brengt het verband tussen vijf beschermingsconstructies en het percentage
aandelen in vaste handen in beeld. De tabel toont alleen tussen het structuurregime en
het percentage aandelen in vaste handen een statistisch significant verband. Tussen het
percentage aandelen in vaste handen en de andere vier beschermingsconstructies blijkt
geen statistisch significant verband.
Als de opdeling naar de verschillende soorten beschermingsconstructies wordt
losgelaten, ontstaat het beeld van tabel 6. Op de eerste regel van de tabel staat dat bij
bedrijven waar één of meer beschermingsconstructies aanwezig zijn, de gemiddelde
waarde van het percentage aandelen in vaste handen 44,2 bedraagt. Bij bedrijven
zonder beschermingsconstructies bedraagt het gemiddelde percentage aandelen in
vaste handen 81,6. Tabel 6 laat zien, dat er een statistisch significant,

percentage aandelen in vaste handen
gemiddel
de
met

standaa
rddeviati
e

Structuurregime

36,4

25,2

61,0

18,9

Prioriteitsaandelen

43,5

22,6

49,6

Preferente aandelen

45,5

25,5

Certificaten van
aandelen

46,8

X%-regeling

43,4

*
n.s.

gemiddeld
e
zonder

standaar
ddeviatie

t-toets
overschr
ijdingskan
s

aantal
bedrij
ven

-3,35

*

22

27,6

-0,74

n.s.

16

49,4

26,2

-0,46

n.s.

23

20,3

47,4

29,8

-0,07

n.s.

18

20,0

48,4

27,4

-0,53

n.s.
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t-waarde

= significant op 0,1% niveau
= niet significant

Tabel 5

Percentage aandelen in vaste handen en soort beschermingsconstructie.
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negatief verband bestaat tussen het percentage aandelen in vaste handen en de
aanwezigheid van een of meer beschermingsconstructies. De negatieve t-waarden
betekenen, dat een hoog percentage aandelen in vaste handen samen gaat met een
gering aantal beschermingsconstructies per onderneming.
De negatieve samenhang tussen het aantal beschermingsconstructies en het percentage
aandelen in vaste handen op de eerste twee regels van tabel 6 is statistisch significant.
Dit houdt in dat hypothese II niet verworpen kan worden met uitzondering van
ondernemingen die drie of meer beschermingsconstructies bezitten. Voor deze situatie
kan dezelfde redenering gehanteerd worden als voor de derde regel van tabel 3.

percentage aandelen in vaste handen

aantal
beschermingsconstructies

*
**
n.s.

gemiddeld
e
percentag
e als

standaa
rddeviati
e

gemiddel
de
percenta
ge
als <

t-toets

standaar
ddeviatie

twaarde

overschr
ijdingskan
s

aantal
bedrij
ven

1 of 0

44,2

24,4

81,6

2,8

-2,62

*

36

2 of <2

42,7

24,2

77,3

6,9

-3,15

**

34

3 of <3

40,0

22,2

50,7

26,7

-1,24

n.s.
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= significant op 1% niveau
= significant op 0,2% niveau
= niet significant

Tabel 6

Percentage aandelen in vaste handen en de vijf
beschermingsconstructies uit tabel 5 tezamen.

Net als in tabel 3 worden in tabel 6 telkens twee groepen bedrijven vergeleken:
bijvoorbeeld op de eerste rij een groep met één of meer beschermingsconstructies
tegenover een groep zonder beschermingsconstructies. Zo geeft de tweede rij van
tabel 6 aan dat in geval van twee of meer beschermingsconstructies het gemiddelde
percentage aandelen in vaste handen 42,7 bedraagt. Zonder of met één
beschermingsconstructie bedraagt het percentage aandelen in vaste handen 77,3. Tabel
6 toont, dat de aanwezigheid van een gering aantal beschermingsconstructies
samengaat met een relatief hoog percentage aandelen in vaste handen.
De afwezigheid van significantie op 5%-niveau bij drie of meer
beschermingsconstructies wordt veroorzaakt door het relatief geringe verschil tussen
de twee gemiddelde waarden van 40,0% resp. 50,7% van de twee onderscheiden
groepen ondernemingen.
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5

Samenvatting en conclusies

Hoewel het verplicht van toepassing zijnde structuurregime niet als
beschermingsconstructie was bedoeld bij zijn introductie in 1971, fungeert dit wel als
zodanig. Daarom is het structuurregime in het onderzoek opgenomen. Het
structuurregime blijkt als enige een statistisch significant verband te hebben met aan
de ene kant de proxy variabele voor de emissiekoers, de emissiekoers-eigen vermogen
verhouding (tabel 2) en aan de andere kant het percentage aandelen in vaste handen
(tabel 5). Als getoetst wordt op de vijf onderscheiden beschermingsconstructies
tezamen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar soort beschermingsmaatregel,
blijkt een verband op 1%-significantie niveau tussen het aantal
beschermingsconstructies en de proxy variabele (tabel 3). Beschermingsconstructies
zijn statistisch significant, negatief gerelateerd aan de emissiekoers-eigen vermogen
verhouding bij ondernemingen die een eerste notering krijgen. Deze uitkomst is
consistent met de bevindingen van Cantrijn en Kabir (1992), maar wijkt af van het
SEO-onderzoek (1994). Bij het laatste onderzoek kan men zich echter afvragen of de
uitkomsten gegeneraliseerd mogen worden, gezien het relatief geringe aantal
onderzochte ondernemingen per beurs.
De relatie tussen de verschillende soorten beschermingsconstructies en het percentage
aandelen in vaste handen vertoont een overeenkomstig beeld als die tussen de
verschillende soorten beschermingsconstructies en de emissiekoers-eigen vermogen
verhouding: ook dan is er sprake van een statistisch significant, negatief verband
tussen het aantal beschermingsconstructies en het percentage aandelen in vaste handen
(tabel 6). Een gering percentage aandelen in vaste handen bij één onderneming gaat
samen met twee of meer beschermingsconstructies. Dit resultaat is in
overeenstemming met het onderzoek dat Jeunink en Kabir hebben uitgevoerd voor
ondernemingen die reeds een notering op de Amsterdamse effectenbeurs hadden.
Uit het onderhavige onderzoek komt het volgende beeld naar voren. Een eerste
beursnotering voor een relatief hoog percentage aandelen per onderneming gaat samen
met een relatief groot aantal beschermingsconstructies. Hierdoor wordt verlies van
zeggenschap bij de oorspronkelijke aandeelhouders, die een aanmerkelijk deel van hun
aandelen verkopen, voorkomen. De aanwezigheid van beschermingsconstructies heeft
echter hoge opportunity kosten voor de verkopers van de aandelen. Ondernemingen in
deze situatie (tabel 3) worden gekenmerkt door een relatief lage emissiekoers-eigen
vermogen verhouding (2,7 tot 3,1). Bij ondernemingen zonder of met één
beschermingsconstructie blijkt de emissiekoers-eigen vermogen verhouding aanzienlijk
hoger te zijn, namelijk 11,6 respectievelijk 13. Bedoeld verband is statistisch
significant.
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Het achterwege laten van beschermingsconstructies mèt behoud van zeggenschap
vereist, dat de oorspronkelijke verkopende aandeelhouders meer dan 50% van de
aandelen kunnen controleren. De tot deze categorie behorende ondernemingen worden
gekenmerkt door een relatief groot percentage aandelen in vaste handen. Daardoor
hebben de bedrijven een navenant lagere hoeveelheid eigen vermogen kunnen plaatsen
bij hun beursgang.
Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de informatie in emissieprospectussen en
meegeleverde jaarverslagen, die de betrokken ondernemingen ongeveer drie weken
voor de beursintroductie verstrekt hebben. Een interessante vraag is of de
aanwezigheid van beschermingsconstructies invloed heeft de mate van underpricing bij
beursintroductie. Een ander punt voor nader onderzoek is hoe de gemiddelde
vermogenskostenvoet van ondernemingen door beschermingsconstructies beïnvloed
wordt.

13

Noten

1

Er is sprake van een beschermingsmaatregel, als het gaat om het
structuurregime dat van rechtswege verplicht ingevoerd danwel
vrijwillig geaccepteerd is. Uit onderzoek van de in de
emissieprospectussen opgenomen statuten blijkt het bij 21
ondernemingen om het van rechtswege verplichte structuurregime te
gaan. Er was één onderneming met een vrijwillig structuurregime.
Zie voor een uiteenzetting over de structuurregeling bijvoorbeeld de
Encyclopedie van de Bedrijfseconomie, 1985, Kluwer, Deventer, 20782081.
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