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Waarom pre-closing covenants

• Door koper te betalen koopsom is (mede) gebaseerd op de waarde van de onderneming 
per effectieve datum. Vastgelegd in SPA / APA

• Periode tussen effectieve datum en closing heeft Koper geen (statutaire) 
beslissingsbevoegdheid

• Contractuele afspraak tussen Koper en Verkoper [en Vennootschap], vastgelegd in SPA / 
APA bedoeld om ‘ordinary course of business’ te waarborgen en daarmee de waarde van 
de onderneming te beschermen 



Catch all - tekortkoming

• Tot en met closing (i) onderneming op de gebruikelijke wijze voortzetten in 
overeenstemming met de wijze waarop de onderneming in het verleden werd 
uitgeoefend en (ii) goede verstandhouding met klanten, leveranciers en werknemers in 
stand houden

• Let op dat er voldoende speelruimte is om adequaat te reageren. Bijvoorbeeld door koper 
een kortere dan gebruikelijke responstijd te geven voor met betrekking tot verzoeken van 
verkoper om goedkeuring onder de pre-closing covenants

• Boete / schadevergoeding / beëindiging transactie indien pre-closing prestaties onder 
extreme niveaus vallen



Algemene opmerkingen

• Ruime omschrijving op zich geen probleem. Bemoeien met het commerciële beleid is 
lastiger

• Als verkoper veel afstemt met koper, dan ontstaat eerder bemoeienis

• Gaat er om wat er daadwerkelijk wordt afgestemd, niet wat er in de SPA / APA staat

• Als de transactie niet gemeld hoeft te worden, dan zijn pre-closing covenants vanuit 
mededingingsrechtelijk perspectief geen issue. Maar: wellicht wel contractuele 
consequenties als de transactie niet doorgaat



Mededingingsrecht - verbodsbepalingen

Kartelverbod: 

• verbiedt afspraken tussen twee of meer ondernemingen die de concurrentie kunnen 
beperken

• onderhandelingsfase, DD, LOI, SPA, SHA, etc. Maar ook afspraken tussen moeders JV

Concentratiecontrole: 

• verbod transactie tot stand te brengen zonder voorafgaande goedkeuring toezichthouder 
(EC, ACM, NRA’s)

• omzetdrempels (NL: 30 mio target en koper (ieder) in NL en 150 mio wereldwijd samen)



Concentratiecontrole
• Sommige transacties moeten vooraf bij 

toezichthouder gemeld worden

• Afhankelijk van:

1) concentratie? wijziging zeggenschap

2) omzetdrempels (NL, EU of andere landen)

• Standstill bepaling: transactie mag niet plaatsvinden 
zolang niet goedgekeurd

• Als wel: boete 10% van de wereldwijde omzet

• Vers van de pers: ACM-boete 1,85 mio Modulaire 
voor niet melden

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-
modulaire-voor-niet-melden-van-overname-van-
concurrent

https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-beboet-modulaire-voor-niet-melden-van-overname-van-concurrent


Gun Jumping

• Gun jumping: concentratie zonder te melden/voordat transactie 
is goedgekeurd

• Risico als signing en closing niet samen vallen: door tussentijdse 
afspraken kan koper toch zeggenschap krijgen

• Wanneer verkrijgt koper zeggenschap? Mogelijkheid om 
beslissende invloed uit te oefenen op strategische, commerciële 
beslissingen target. Bijv.: beslissing over begroting, 
ondernemingsplan, benoeming/ontslag directie, belangrijke 
investeringen

• Altice/EC-arrest Gerecht: gun jumping door te ruime pre closing 
convenants. Boete 62 mio

• Wel: als noodzakelijk waarde target beschermen, o.a. key
employees



Gun Jumping door 
pre closing convenants

• Altice: 

- concentratie komt pas tot stand op moment 
aandelenoverdracht 

- afspraken noodzakelijk voor transactie dus toegestaan

• EC en Gerecht: nee door pre closing convenants verkreeg koper 
al eerder zeggenschap

• Welke afspraken? Toestemming A nodig voor:

- benoemen/ontslaan directieleden

- aanpassen prijsbeleid, prijzen en algemene voorwaarden

- aangaan overeenkomsten waarde > 5 mio

• Gerecht: te breed en drempelwaarde contracten te laag 
waardoor voor veel commerciële beslissingen toestemming A 
nodig was



Gun Jumping

• Recent Franse mededingingsautoriteit boete 7 mio door 
zeggenschap voordat transactie was goedgekeurd door:

- benoeming CEO

- onderhandelen met leveranciers target

- deelname aan vaststelling budgettaire en commerciële beleid

- ingrijpen bij operationele managementbeslissingen 

• niet alleen wat op papier staat, maar ook feitelijke situatie (!)



Tips

• Toets tijdig of door transactie de zeggenschap wijzigt

• Als ja: toets omzetdrempels (let op buitenlandse transacties)

• Melden? Snel aan de slag met verzamelen informatie

• Toets pre closing convenants: krijgt koper al zeggenschap voor closing? 

• Als ja, noodzakelijk voor transactie/waarde target beschermen? Nee, niet opnemen of 
herzien

• Motiveer de afspraken

• Betrek ons tijdig: reparatie verboden afspraken en meldingen kosten tijd 


