Indien we tot overeenstemming komen om als BAT te investeren in een technostarter, zullen
we een aantal zaken contractueel willen vastleggen in een participatie- c.q.
aandeelhoudersovereenkomst. Hierbij is het goed dat men zich realiseert dat BAT gebonden is
aan een aantal spelregels in het kader van de verkregen overheidsfinanciering (Regeling seed
capital technostarters). Onderstaand volgt een opsomming van de punten waar we afspraken
over willen/moeten maken.
Goede vastlegging van alle betrokken partijen die de overeenkomst aangaan
Het aantal aandelen dat BAT middels een emissie verkrijgt en tegen welke prijs
Een regeling dat de betrokken ondernemers in een aantal gevallen verplicht zijn om hun
aandelen aan te bieden
Een goede exitregeling voor BAT, waarbij BAT haar aandelen kan verkopen tussen de 2
en 5 jaar nadat BAT de aandelen verkregen heeft.
Indien de niet-BAT aandeelhouders een goed bod krijgen terwijl BAT nog aandeelhouder
is, is men verplicht om te bedingen dat BAT de aandelen ook aan kan bieden tegen
dezelfde prijs en voorwaarden
Een deel van de financiering zal waarschijnlijk in de vorm van leningen gaan. Hierbij valt
te denken aan een agiolening en/of een gewone geldlening. BAT is verplicht om een
minimale rente in rekening te brengen (thans ca. 8 %)
Indien BAT geld investeert zullen er afspraken gemaakt moeten worden waarvoor dat geld
gebruikt gaat worden
Er zullen afspraken gemaakt worden omtrent de inzet van de directie / ondernemers, die
zich zullen inspannen om het bedrijf tot een succes te maken.
Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de directie / ondernemers activiteiten ondernemen die in
concurrentie zijn/komen met het bedrijf waar BAT geld in gestoken heeft
Het kan van belang zijn spelregels vast te leggen over besluiten die het bedrijf neemt. Dat
kan in de vorm van een directiereglement en/of een overzicht van besluiten die de
goedkeuring van BAT vergen.
Er zullen afspraken gemaakt moeten worden over de rapportagevorm en frequentie.
(schriftelijk en mondeling) Bedenk dat BAT op haar beurt weer moet rapporteren aan het
ministerie van Economische Zaken. Hier zal rekening mee moeten worden gehouden. Ook
de zaken rondom de formele verslaglegging (jaarrekening e.d.) zullen goed geregeld
moeten worden
Als BAT zullen we altijd het inzagerecht willen hebben in alle bedrijfsbescheiden etc.
Indien er sprake is van intellectueel eigendom dan zullen we ook daar goede spelregels
over moeten afspreken
Op het moment dat BAT investeert ontstaat er een bepaalde verhouding in aandelen.
Inzake veranderingen hierin wil BAT een aantal spelregels afspreken
Ook zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het dividendbeleid
Het bedrijf waarin BAT participeert, maar ook de bestaande aandeelhouders zullen aan
BAT een aantal garanties (zoals een balansgarantie) moeten afgeven. Ook dit moet
geregeld worden
De afspraken die gemaakt worden moeten zo mogelijk bij de eerstkomende
statutenwijziging meegenomen worden
Het is ook wenselijk om afspraken te maken over een aantal verzekeringen die wel of niet
gesloten moeten worden
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Indien er meerdere ondernemers zijn en door bijvoorbeeld ruzie vertrekt één van hen,
zullen er op voorhand afspraken gemaakt moeten worden hoe dan te handelen met de
aandelen die in het bezit zijn van de vertrekkende persoon
Alle afspraken die gemaakt worden gelden natuurlijk integraal ook voor eventuele
dochtermaatschappijen
Vervolgens blijft er nog een rijtje over met bijzonder zaken waar afspraken over gemaakt
moeten worden. Te denken valt hierbij aan:
de status van de overeenkomst
hoe om te gaan met toekomstige uitbreidingen van activiteiten in binnen- en
buitenland
bekeken zal moeten worden wat er bijvoorbeeld twaalf maanden voorafgaand aan
de ondertekening van de overeenkomst allemaal is gebeurd in de vennootschap als
onderdeel van een kort due dilligence onderzoek
de vastlegging dat partijen zich realiseren dat door deze overeenkomst er een
vermindering van toepassing zal zijn van 20% op eventuele bijkomende recht op
leningen van de overheid of andere vormen van investeringssteun die anders door
de Europese Commissie als verenigbaar zouden worden beschouwd.
per jaar zal BAT aan Vennootschap een bedrag ter grootte van 3% van de totale
kapitaalinbreng in rekening brengen waaruit BAT de eventuele lasten kan
bekostigen voor het inhuren van externe deskundigen
in verband met de vereisten van de Regeling seed capital technostarters dient
verklaard te worden dat de onderneming op het moment van ondertekening van
overeenkomst minder dan vijf jaren actief is en minder dan vijf jaren staat
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel i.v.m. de
voorwaarden waar BAT aan gehouden is
in verband met het technostarters karakter van het bedrijf, moet verklaard worden
dat het bedrijf zich bezig houdt met het ontwikkelen van een nieuwe technische
vinding, dan wel met het toepassen van een nieuwe toepassing van een bestaande
technologie.
Vanzelfsprekend moet geregeld worden dat de aangegane verplichtingen ook overgedragen
worden aan eventuele rechtsopvolgers
Vervolgens zullen er een aantal juridische zaken geregeld moeten worden waarbij gedacht
kan worden aan:
de aard van de overeenkomst
de vastlegging dat de overeenkomst alle afspraken bevat
eventuele ontbindingsmogelijkheden
de looptijd van de overeenkomst
Wij stellen afspraken op prijs over hoe om te gaan met publiciteit
Ook zullen er afspraken gemaakt worden over boetes bij niet nakoming van de
verplichtingen
Spelregels inzake geheimhouding maken deel uit van de overeenkomst
Kostenverdeling tussen partijen is een onderwerp
Tenslotte wordt bepaald hoe wordt omgegaan met geschillen.
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