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I 

 

VOORWOORD 

Een vennootschap die converteerbare obligaties heeft uitgegeven kan talrijke 

handelingen stellen die het conversierecht kunnen verwateren. Bijvoorbeeld, een 

kapitaalverhoging, uitkering van dividenden of aandelensplitsing. Om de houder van 

converteerbare obligaties te beschermen, wordt sinds WO II beroep gedaan op anti-

verwateringsclausules. 

Het belang van deze bedingen kan moeilijk worden overschat. Of een bepaalde 

investering in converteerbare obligaties een goede of slechte investering is hangt niet enkel af 

van de winsten die de emittent maakt, maar ook grotendeels van de gekozen anti-

verwateringsclausule. 

Ondanks hun belangrijkheid en prominente rol, bestaat er geen alomvattende en 

systematische literatuur over anti-verwateringsclausules. De bestaande literatuur beperkt zich 

tot bepaalde geïsoleerde situaties en zegt weinig over de ware aard van deze clausules. De 

reden daarvoor is de complexiteit van deze bedingen. Anders dan klassieke – door de jurist – 

gekende contractuele bedingen, bestaan anti-verwateringsclausules uit ingewikkelde 

mathematische formules. Hun complexiteit verklaart ook waarom deze clausules door de 

practici zonder verder onderzoek gewoon gekopieerd en geplakt worden. 

Het doel van dit werkstuk is de lezer instaat te stellen om verschillende soorten anti-

verwateringsclausules zelfstandig te begrijpen en in een groter geheel te situeren. Om dit te 

bereiken wordt niet direct overgegaan tot de eigenlijke bespreking van deze clausules, maar 

worden verwatering en anti-verwateringsbescherming op een theoretische en systematische 

wijze uitgelegd (Algemeen Deel). Anders gesteld, de lezer krijgt daarbij een “helikopter-

zicht” op het geheel. Daarbij worden vragen beantwoord zoals, wat precies is een 

converteerbare obligatie? Wat houdt verwatering daarvan in? Wat zijn de globale oorzaken 

van verwatering? Welke beschermingsmechanismen bestaan er tegenover? En is er ook 

wettelijke anti-verwateringsbescherming? 

In het tweede deel volgt de eigenlijke bespreking van anti-verwateringsclausules 

(Bijzonder Deel). In dit deel wordt de theorie uit het eerste deel op specifieke verwaterende 

vennootschapsverrichtingen toegepast. Daarbij wordt telkens ingegaan op de verwaterende 

werking van een verrichting en de daarbij gepaste anti-verwateringsclausule. 
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 “Clients did not read them because they are too boring (after all, the lawyers read 

them), partners at law firms asked associates at law firms to read them (after all, it is good 

for the associates to work through the issues), and associates skimmed them (after all, they 

must be correct since they came from the last deal and someone else reviewed them then).” 

David A. Broadwin 
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INLEIDING 

1. In dit deel zal een algemeen inzicht worden verleend in de wereld van anti-

verwateringsclausules. Daarbij worden de volgende vragen beantwoord. Wat is een 

converteerbare obligatie en waarom wordt er geïnvesteerd in deze instrumenten (Hoofdstuk 

I.)? Wat houdt verwatering van converteerbare obligaties in en welke vormen verwatering 

bestaan er (Hoofdstuk II.)? Welke beschermingsmogelijkheden bestaan er tegen verwatering? 

Indien er meerdere zijn, welke is de beste? En welke bescherming biedt de wet tegen 

verwatering (Hoofdstuk III.)? 
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HOOFDSTUK I. DE CONVERTEERBARE OBLIGATIE 

§1.  Begrip 

2. Het wetboek van vennootschappen geeft geen definitie van een converteerbare 

obligatie. In artikel 485 van het wetboek wordt enkel gesteld dat naamloze vennootschappen 

obligaties kunnen uitgeven die converteerbaar zijn in aandelen.
1
 De parlementaire stukken 

omschrijven converteerbare obligaties als “obligaties die onder voorwaarden en op 

tijdstippen, die vooraf zijn bepaald, kunnen worden geconverteerd in aandelen van de 

vennootschap die ze uitgeeft.”
2
 

3. Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat een converteerbare obligatie uit twee 

componenten bestaat, enerzijds de (gewone) obligatie (A) en anderzijds het conversierecht 

(B). Hieronder volgt een beknopte omschrijving van deze twee begrippen. 

Voorafgaand dient echter te worden opgemerkt dat de benadering van een 

converteerbare obligatie als een samenstelling van twee componenten (obligatie en 

conversierecht) van groot belang is voor een goed inzicht in het verschijnsel “verwatering” en 

in de bescherming tegen verwatering. Om die reden zal de verdere bespreking van het 

onderwerp geschieden aan de hand van deze benaderingswijze. 

 Een obligatie … A.

4. Converteerbare obligaties zijn obligaties in de zin van artikel 485 W. Venn. waaraan 

een conversierecht is gekoppeld.
3
 Dat betekent dat zij, net zoals gewone obligaties, 

“verhandelbare effecten zijn die gelijke rechten vertegenwoordigen voor eenzelfde nominaal 

bedrag ingevolge een collectief leningsinstrument uitgegeven door de vennootschap”.
4
 Anders 

geformuleerd, een converteerbare obligatie vertegenwoordigt een fractie van een globale 

                                                 
1
  Wet 7 mei 1999 Wetboek van Vennootschappen, BS 6 augustus 1999, 29.440. 

2
 Verslag over het wetsontwerp tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen 

2
 Verslag over het wetsontwerp tot wijziging van de wetten betreffende de handelsvennootschappen 

gecoördineerd op 30 november 1935 in het kader van een doorzichtige organisatie van de markt van de 

ondernemingen en van de openbare overnameaanbiedingen, Parl.St., Senaat 1990-1991, nr. 1107/3, 31. 
3
 Artikel 485 W. Venn.; Memorie van toelichting van het wetsontwerp tot wijziging van de op 30 november 

1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen wat de in aandelen converteerbare obligaties of de 

obligaties met inschrijvingsrecht betreft, Parl.St., Senaat 1960-61, nr. 18, 1; J. THOLLEMBEEK, “De bescherming 

van de rechten van de houders van converteerbare obligaties en warrants”, Jura Falc. 1994-95, (333) 334. 
4
 G. POPPE, “Obligaties” in B. BEHEYDT (ed.), De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., I.22-1; J. M. 

VAN HILLE, Aandelen en Obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 39. 
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lening aangegaan door de emittent, waarbij de houder een medeschuldeiser van de uitgevende 

vennootschap is.
5
  

Zoals bij gewone obligaties, geeft de converteerbare obligatie recht op interesten.
6
 Deze 

interesten liggen lager, ongeveer met 2%, dan bij een gewone obligatie uitgegeven door 

dezelfde emittent.
7
 De reden voor de houder om akkoord te gaan met een lagere interestvoet is 

de mogelijkheid om mee te profiteren van de waardestijging van onderliggende aandelen, 

zonder het aandeelhouderrisico te moeten dragen.
8
 Het schuldinstrument beschermt de 

investeerder naar beneden toe, terwijl de conversie in aandelen de mogelijkheid biedt om van 

de groei van de emittent te genieten.
9
 

 … met een conversierecht B.

5. Bij een klassieke converteerbare obligatie verleent het conversierecht de houder het 

recht om de obligatie om te zetten in aandelen van de emitterende vennootschap.
10

 Aangezien 

het een recht en geen plicht inhoudt, heeft de houder de keuze tussen ofwel te converteren 

ofwel de obligaties te behouden en aldus schuldeiser van de emittent te blijven.
11

  

6. De uitoefening van het conversierecht gebeurt tegen de conversieprijs, in een 

conversieratio
12

 en gedurende de conversieperiode. Deze worden op het ogenblik van de 

uitgifte van converteerbare obligaties vastgesteld. Hieronder volgt een uitleg van de begrippen 

conversieprijs (a), conversieratio (b) en conversieperiode (c). 

                                                 
5
 Voor meer over obligaties zie J. M. VAN HILLE, Aandelen en Obligaties in het Belgisch recht, Brussel, 

Bruylant, 1977. 
6
 J. THOLLEMBEEK, “De bescherming van de rechten van de houders van converteerbare obligaties en warrants”, 

Jura Falc. 1994-95, (333) 334. 
7
 D. HEREMANS, J. VANNEST, M. DOMBRECHT en S. PLASSCHAERT, Geld en financiewezen: België in het 

Eurogebied, Antwerpen, De Boek, 2005, 264; J. J. PRINSEN, Converteerbare obligaties, Omzetting van schuld in 

eigen vermogen, Deventer, Kluwer, 2004, 116; M. CHOUDHRY, The bond and money markets: strategy, trading, 

analysis, Oxford, Butterworth-Heinemann, 2001, 357. 
8
 J. J. PRINSEN, Converteerbare obligaties, Omzetting van schuld in eigen vermogen, Deventer, Kluwer, 2004, 

121; M. CHOUDHRY, The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Oxford, Butterworth-Heinemann, 

2001, 362. 
9
 S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law.  1995-1996, afl. 51, (1241) 1245. 

10
 G. POPPE, “Obligaties” in B. BEHEYDT (ed.), De NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, losbl., I.22-49; W. W. 

SIHLER, R. CRAWFORD en H. A. DAVIS, Smart Financial Management: The Essential Reference for the 

Successful Small Business, New York, AMACOM, 2004, 40. 
11

 J. M. VAN HILLE, Aandelen en Obligaties in het Belgisch recht, Brussel, Bruylant, 1977, 213, nr. 465. 
12

 D. HEREMANS, J. VANNEST, M. DOMBRECHT en S. PLASSCHAERT, Geld en financiewezen: België in het 

Eurogebied, Antwerpen, De Boek, 2005, 263. 
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a) Conversieprijs 

7. De conversieprijs is de in geld uitgedrukte kostprijs van een aandeel dat de 

obligatiehouder verkrijgt bij de conversie. Zij wordt vastgelegd op het moment van de initiële 

investering.
13

 De conversieprijs wordt met de volgende formule berekend: 

               
                         14

                             15
 

8. Bij publieke uitgiftes is de conversieprijs hoger dan de marktwaarde van onderliggende 

aandelen; het verschil noemt men de conversiepremie.
16

 Deze premie beloopt doorgaans 10 

tot 30%.
17

 Dus, opdat de conversie voor de obligatiehouder lonend is, moet de waarde van een 

aandeel stijgen totdat de conversiepremie is gerecupereerd.
18

 Het percentage van de 

conversiepremie wordt als volgt vastgesteld: 

                
                                  

                   19
     

                                                 
13

 J. J. PRINSEN, Converteerbare obligaties, Omzetting van schuld in eigen vermogen, Deventer, Kluwer, 2004, 

101; M. CHOUDHRY, The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Oxford, Butterworth-Heinemann, 

2001, 359; M. J. IRVINE, “Some Comments Regarding “Anti-dilution” Provisions Applicable to Convertible 

Securities”, Bus. Law. 1958, afl. 13, (729) 729, vn. 1. 
14

 Dit is de afkorting voor “converteerbare obligaties”. 
15

 M. C. EHRHARDT EN E. F. BRIGHAM, Financial Management: Theory and Practice, Mason, South-Western, 

2010, 771. 
16

 Bijzonder verslag van de raad van bestuur betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties door Delhaize 

Group NV, www.delhaizegroup.com/portals/0/documents/Special%20Board%20Reports/RapportSpecial-

NL.pdf, 4. 
17

 A. GLEN, The Financial Times Guides to Investing, The Definitive companion to Investment and the Financial 

Markets, Edinburgh, Pearson, 2010, 177; D. HEREMANS, J. VANNEST, M. DOMBRECHT en S. PLASSCHAERT, 

Geld en financiewezen: België in het Eurogebied, Antwerpen, De Boek, 2005, 263; G. POPPE, “Commentaar bij 

art. 489 W. Venn. (oude art. 101bis Venn. W.)”, in X., Vennootschappen en verenigingen: Artikelsgewijze 

commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 262; J. J. PRINSEN, 

Converteerbare obligaties, Omzetting van schuld in eigen vermogen, Deventer, Kluwer, 2004, 102; W. W. 

BRATTON, “The economics and jurisprudence of convertible bonds”, Wis. L. Rev. 1984, (667) 675. 
18

 D. HEREMANS, J. VANNEST, M. DOMBRECHT en S. PLASSCHAERT, Geld en financiewezen: België in het 

Eurogebied, Antwerpen, De Boek, 2005, 263; J. J. PRINSEN, Converteerbare obligaties, Omzetting van schuld in 

eigen vermogen, Deventer, Kluwer, 2004, 122; G. POPPE, “Commentaar bij art. 489 W. Venn. (oude art. 101bis 

Venn. W.)”, in X., Vennootschappen en verenigingen: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, losbl., 259; J. THOLLEMBEEK, “De bescherming van de rechten 

van de houders van converteerbare obligaties en warrants”, Jura Falc. 1994-95, (333) 334. 
19

 A. GLEN, The Financial Times Guides to Investing, The Definitive companion to Investment and the Financial 

Markets, Edinburgh, Pearson, 2010, 178. 

http://www.delhaizegroup.com/portals/0/documents/Special%20Board%20Reports/RapportSpecial-NL.pdf
http://www.delhaizegroup.com/portals/0/documents/Special%20Board%20Reports/RapportSpecial-NL.pdf
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b) Conversieratio 

9. De conversieratio is het aantal aandelen dat de houder voor één obligatie zal 

verwerven.
20

 Of nog anders gesteld, het is de verhouding tussen een obligatie en een aandeel 

van de emittent. Het kan verkregen worden door de nominale waarde van één converteerbare 

obligatie door de conversieprijs te delen.
21

 De formule ter berekening van de conversieratio 

ziet er als volgt uit: 

               
                  22

              23
 

Voorbeeld: 

A heeft 400.000 converteerbare obligaties van vennootschap Lubov, een publieke 

vennootschap. Hiervoor heeft hij 500.000€ betaald. De obligaties zijn converteerbaar in 

400.000 aandelen van de emittent. De waarde van een onderliggend aandeel bedraagt op 

het moment van de investering 1€. 

               
       

       
      

Opdat voor de houder lonend zou zijn te converteren moet de waarde van een 

onderliggend aandeel boven 1,25€ stijgen. 

Wanneer men de conversieprijs kent kan men ook de conversiepremie en de 

conversieratio berekenen: 

                
      

 
         

In dit geval moet de investeerder op de marktwaarde van een onderliggend aandeel 25% 

conversiepremie betalen.  

               
 

    
     

                                                 
20

 M. CHOUDHRY, The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Oxford, Butterworth-Heinemann, 

2001, 359; Uitgifte van converteerbare obligaties door Temenos Luxembourg SA, 

www.temenos.com/Documents/Files/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Convertible%20bond%2

0prospectus.pdf, 26. 
21

 A. GLEN, The Financial Times Guides to Investing, The Definitive companion to Investment and the Financial 

Markets, Edinburgh, Pearson, 2010, 178; J. J. PRINSEN, Converteerbare obligaties, Omzetting van schuld in 

eigen vermogen, Deventer, Kluwer, 2004, 101. 
22

 De CO is de afkorting voor een Converteerbare Obligatie. 
23

 A. GLEN, The Financial Times Guides to Investing, The Definitive companion to Investment and the Financial 

Markets, Edinburgh, Pearson, 2010, 178; M. C. EHRHARDT EN E. F. BRIGHAM, Financial Management: Theory 

and Practice, Mason, South-Western, 2010, 771. 

http://www.temenos.com/Documents/Files/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Convertible%20bond%20prospectus.pdf
http://www.temenos.com/Documents/Files/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Convertible%20bond%20prospectus.pdf
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De conversieratio hier is 0,8 wat betekent dat de investeerder voor 1 converteerbare 

obligatie 0,8 aandelen kan verkrijgen. 

c) Conversieperiode 

10. De conversieperiode is de tijdspanne, tijdens welke de houder zijn obligaties kan 

omzetten in de aandelen van de emittent.
24

 In België mag deze periode niet meer dan 10 jaar 

bedragen vanaf de uitgifte van converteerbare obligaties.
25

  

De conversieperiode valt niet noodzakelijkerwijze samen met het bestaan van het 

conversierecht. Zo kunnen de uitgiftevoorwaarden bepalen dat het conversierecht pas kan 

worden uitgeoefend vanaf het verstrijken van een bepaalde periode. De conversieperiode 

begint dan vanaf het verstrijken van deze termijn.
26

 

Voorbeeld: 

Vennootschap Lubov geeft in 2011 converteerbare obligaties uit. In de 

uitgiftevoorwaarden wordt bepaald dat de obligaties in de periode tussen 2013 en 2018 

geconverteerd kunnen worden in de aandelen van de emittent. 

In dit geval ontstaat het conversierecht in 2011 en eindigt in 2018. De conversieperiode 

echter, begint pas in 2013. 

§2.  Vormen 

11. Tot hier toe werd uitgegaan van een klassieke converteerbare obligatie. Op deze 

traditionele vorm bestaan meerdere varianten. Veel voorkomende vormen zijn automatisch 

converteerbare obligaties, omgekeerd converteerbare obligaties en surrogate converteerbare 

obligaties.
27

 

                                                 
24

 D. L. SCOTT, Wall Street words: an A to Z guide to investment terms for today’s investor, Boston, Houghton 

Mifflin Harcourt, 2003, 81. 
25

 Artikel 489, lid 1 W. Venn. 
26

 G. POPPE, “Commentaar bij art. 489 W. Venn. (oude art. 101bis Venn. W.)”, in X., Vennootschappen en 

verenigingen: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 

losbl., 260. 
27

 G. POPPE, “Commentaar bij art. 489 W. Venn. (oude art. 101bis Venn. W.)”, in X., Vennootschappen en 

verenigingen: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 

losbl., 260. 
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Een automatisch converteerbare obligatie is een converteerbare obligatie die op de 

vervaldag of bij de verwezenlijking van een bepaalde voorwaarde automatisch converteert in 

aandelen van de emittent, onafhankelijk van de wil van de emittent of van de 

obligatiehouder.
28

 

Een omgekeerd converteerbare obligatie (ook “reverse convertible bonds” genoemd
29

) 

is een converteerbare obligatie waarbij de emittent op de vervaldag of bij de verwezenlijking 

van een bepaalde voorwaarde de keuze heeft tussen de terugbetaling van het geïnvesteerde 

bedrag of de conversie in aandelen.
30

 

Een surrogate converteerbare obligatie is een converteerbare obligatie die 

geconverteerd wordt in aandelen van een andere vennootschap, en dus niet van de 

vennootschap die de obligaties heeft uitgegeven.
31

 

12. In het belang van de structuur en duidelijkheid wordt bij de verhandeling van dit 

werkstuk uitgegaan van een klassieke converteerbare obligatie. 

§3.  Voor- en nadelen 

13. Ter verduidelijking van het nut van traditionele converteerbare obligaties, wordt 

hieronder op een niet-exhaustieve wijze ingegaan op de voor- en nadelen ervan voor de 

emittent enerzijds (A) en voor de houder anderzijds (B). 

 Voor de emittent A.

14. Het belangrijkste voordeel van converteerbare obligaties voor de emittent is de 

mogelijkheid om de vennootschap tegen een lagere kost te financieren. De interestvoet die de 

uitgevende vennootschap voor een converteerbare obligatie moet betalen is immers lager dan 

                                                 
28

 P. WEERTS en S. RUTTEN, “Kan een naamloze vennootschap automatisch converteerbare obligaties en 

omgekeerd converteerbare obligaties uitgeven en wat is de bescherming van de houder van die effecten?”, 

T.Fin.R. 2006-2, (1352) 1352. 
29

 M. BLOSS, D. ERNST, J. HÄCKER en D. SÔRENSEN, Financial Engineering, München, Oldenbourg Verlag, 

2011, 462. 
30

 C. SUNT, “Schuldeffecten uitgegeven door vennootschappen. Een overzicht” in Y. MERCHIERS (ed.), Liber 

amicorum Yvette Merchiers, Brugge, Die Keure, 2001, (579) 585; P. WEERTS en S. RUTTEN, “Kan een naamloze 

vennootschap automatisch converteerbare obligaties en omgekeerd converteerbare obligaties uitgeven en wat is 

de bescherming van de houder van die effecten?”, T.Fin.R. 2006 - 2, (1352) 1352. 
31

 G. POPPE, “Commentaar bij art. 489 W. Venn. (oude art. 101bis Venn. W.)”, in X., Vennootschappen en 

verenigingen: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 

losbl., 260. 
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deze voor een gewone obligatie. Zoals hierboven al gezien, de reden voor de houder om 

akkoord te gaan met een lagere interestvoet is het voordeel om mee te profiteren van de 

waardestijging van onderliggende aandelen, zonder het ondernemingsrisico te moeten dragen 

(supra nr. 4, lid 2).
32

 

15. Het nadeel van converteerbare obligaties voor de emittent is de mogelijke 

waardestijging van onderliggende aandelen. Wanneer de waarde van de aandelen stijgt, 

betekent de conversie voor de emittent de uitgifte van nieuwe aandelen beneden de 

marktwaarde. Immers, had de vennootschap op hetzelfde moment de aandelen gewoon 

uitgegeven, had hij meer middelen ontvangen.
33

 

Dit nadeel kan opgevangen worden door de uitgifte van automatisch converteerbare 

obligaties (supra nr. 11, lid 2), waarbij bepaald wordt dat de obligaties automatisch 

geconverteerd worden wanneer de marktwaarde van onderliggende aandelen gedurende een 

bepaalde periode een bepaalde waarde bereikt.
34

 

 Voor de houder B.

16. Het voordeel van converteerbare obligaties voor de houder neemt twee vormen aan: 

upside advantage en downside advantage.
35

 

Upside advantage is het voordeel voor de houder om mee te genieten van een 

waardestijging van onderliggende aandelen zonder aandeelhouder te zijn van de emittent. De 

stijging van de waarde van onderliggende aandelen boven de conversieprijs betekent dan een 

pure winst voor de investeerder.
36

  

Downside advantage is het voordeel voor de houder om niet geschaad te worden door 

een daling van de marktwaarde van onderliggende aandelen. Dit komt doordat een obligatie 

een schuldinstrument is, waarvan de waarde niet gekoppeld is aan de winsten of verliezen van 

de uitgevende vennootschap. 

                                                 
32

 M. CHOUDHRY, The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Oxford, Butterworth-Heinemann, 

2001, 362. 
33

 M. CHOUDHRY, The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Oxford, Butterworth-Heinemann, 

2001, 362. 
34

 P. WEERTS en S. RUTTEN, “Kan een naamloze vennootschap automatisch converteerbare obligaties en 

omgekeerd converteerbare obligaties uitgeven en wat is de bescherming van de houder van die effecten?”, 

T.Fin.R. 2006-2, (1352) 1352. 
35

 M. CHOUDHRY, The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Oxford, Butterworth-Heinemann, 

2001, 363. 
36

 M. CHOUDHRY, The bond and money markets: strategy, trading, analysis, Oxford, Butterworth-Heinemann, 

2001, 363; M. J. BRENNEN en E. S. SCHWARTZ, ”Analyzing Convertible Bonds”, Fin. & Quantitative Analysis 

1980, afl. 15, 907. 
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Voorbeeld: 

Diagram 1 

 

Investeerder A heeft converteerbare obligaties van vennootschap Lubov verworven 

tegen 5€. Op het moment van de investering bedraagt de marktwaarde van de 

onderliggende aandelen 5€. 

Upside advantage 

Later stijgt de waarde van de onderliggende aandelen tot 7€. De houder beslist te 

converteren en verkrijgt aandelen van vennootschap Lubov die hij onmiddellijk tegen 

7€ verkoopt. De upside advantage bedraagt hier 2€ (7€ – 5€). 

Downside advantage 

Stel het omgekeerde gebeurt, de marktwaarde van onderliggende aandelen daalt tot 3€. 

Door niet over te gaan tot conversie, blijft de investering van A onaangetast. Na afloop 

van de termijn van lening krijgt de houder de terugbetaling van zijn obligaties (5€). De 

downside advantage is hier 2€ (5€ - 3€). 

17. Het nadeel voor de houder van converteerbare obligaties is de lage interestvoet.
37

 Maar 

zoals hierboven al gesteld, wordt het gecompenseerd door upside en downside voordelen.  

Een ander nadeel vloeit voort uit de positie van de houder in geval van faillissement van 

de emittent. Aangezien converteerbare obligaties meestal achtergestelde schuldvorderingen 

zijn, wordt de houder vóór de aandeelhouders maar na de bevoorrechte en chirografaire 

schuldeisers betaald.
38

 

  

                                                 
37

 E. FAERBER, All about bonds and bond mutual funds: the easy way to get started, New York, McGraw-Hill, 

1999, 228. 
38

 E. FAERBER, All about bonds and bond mutual funds: the easy way to get started, New York, McGraw-Hill, 

1999, 228. 
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HOOFDSTUK II. VERWATERING 

§1.  Inleiding 

19. Het begrip “verwatering” betekent een daling van het toekomstige 

participatiepercentage in de emittent of een vermindering van de economische waarde van 

converteerbare obligaties. Deze begripsomschrijving zegt echter weinig over de ware aard van 

verwatering. In dit hoofdstuk wordt dan ook getracht een invulling te geven aan dit 

verschijnsel. Hieronder volgt een uiteenzetting van het voorwerp (§2) en de vormen (§3) van 

verwatering. 

§2.  Voorwerp van verwatering 

20. De zinsnede “verwatering van converteerbare obligaties” is misleidend. Immers het 

voorwerp van de verwatering is niet de converteerbare obligatie in haar geheel maar het 

daarin inbegrepen conversierecht.
39

 Het is dus enkel het conversierecht dat verwaterd en niet 

de obligatie (d.i. lening). Om nog nauwkeuriger te zijn, slaat de verwatering op de 

onderliggende aandelen die de obligatiehouder naar aanleiding van conversie kan verkrijgen.  

21. Gezien het voorwerp van de verwatering het conversierecht is, kan het zich dan ook 

enkel voordoen zolang dit recht bestaat. Zoals hierboven al gezien, begint het leven van het 

conversierecht met de uitgifte van een converteerbare obligatie en eindigt bij de conversie of 

de afloop van de conversieperiode (supra nr. 10).
40

 Er kan aldus geen sprake zijn van 

verwatering vóór en na het bestaan van het conversierecht. 

Bij deze stelling is echter enige voorzichtigheid geboden. Ook bestaande aandelen 

kunnen verwatering ondergaan.
41

 De verwatering van aandelen echter, valt buiten het bestek 

van dit werkstuk. 

                                                 
39

 M. KAHAN, “Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, Stan. J. L. Bus. & Fin. 1995-1996, afl. 2:1, 

(147) 148; Cf. J. J. PRINSEN, Converteerbare obligaties, Omzetting van schuld in eigen vermogen, Deventer, 

Kluwer, 2004, 120. 
40

 Het bestaan van het conversierecht valt niet altijd samen met de conversieperiode. In veel gevallen valt het 

begin van conversieperiode niet samen met de uitgifte van converteerbare obligaties. 
41

 C. MICHIELS, “Private equity – Vennootschapsrechtelijke aandachtspunten” in R. HOUBEN en S. RUTTEN 

(eds.), Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, 312-

331. 
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§3.  Vormen van verwatering 

22. Converteerbare obligaties kunnen twee vormen van verwatering ondergaan. Namelijk 

procentuele verwatering (A) en/of economische verwatering (B). Hieronder volgt een 

grondige uiteenzetting van deze twee vormen. 

 Procentuele verwatering A.

23. Procentuele verwatering veronderstelt een daling van het potentiële 

participatiepercentage in de uitgevende vennootschap. Zij doet zich voor door de loutere 

stijging van het totale aantal aandelen in de emittent.
42; 43

  

Voorbeeld: 

Het kapitaal van vennootschap Lubov wordt vertegenwoordigd door 800.000 aandelen. 

A beschikt over 200.000 obligaties van vennootschap Lubov, converteerbaar in 200.000 

aandelen van de emittent. Door de conversie zou de obligatiehouder aldus 20% van de 

aandelen verkrijgen (200.000 van 1.000.000). 

Vennootschap Lubov geeft later 1.000.000 bijkomende aandelen uit. 

Hierdoor ondergaat A procentuele verwatering, want zijn eventuele participatie van 

20% daalt tot 10% (200.000 van 2.000.000). 

24. De procentuele verwatering leidt op de eerste plaats tot de vermindering van de 

toekomstige lidmaatschapsrechten van de obligatiehouder, zoals de beslissingsmacht in de 

algemene vergadering der aandeelhouders. Maar zelfs indien de houder niet overgaat tot 

conversie kan hij belang bij hebben om zijn lidmaatschapsrechten te beschermen. Immers, in 

de praktijk zal de obligatiehouder als een potentiële grootaandeelhouder al vóór de conversie 

invloed op het bestuur kunnen uitoefenen.
44;

 
45

 

                                                 
42

 D. A. FATER, Essentials of Corporate and Capital Formation, New Jersey, John Wiley & Sons, 2010, 91; M. 

A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, Fordham L. 

Rev. 2005, afl. 74, (129) 134. 
43

 In principe zal enkel de uitgifte van nieuwe aandelen met stemrecht een procentuele verwatering veroorzaken 

en dus niet die van aandelen zonder stemrecht. Dit moet echter worden genuanceerd aangezien de houders van 

deze aandelen in de gevallen bepaald in artikel 481 W. Venn. wel mee mogen stemmen. 
44

 S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law.  1995-1996, afl. 51, (1241) 1257. 
45

 A contrario zou men kunnen stellen dat het probleem van procentuele verwatering niet bestaat wanneer de 

obligaties converteerbaar zijn in aandelen zonder stemrecht. Deze stelling dient echter te worden genuanceerd, 

aangezien in de gevallen bepaald in artikel 481 W. Venn. de houders van aandelen zonder stemrecht op de 

algemene vergadering van aandeelhouders mee kunnen stemmen. 



13 

De nadelen van louter procentuele verwatering komen ook op het economische vlak tot 

uiting. Zo zal de houder de converteerbare obligaties tegen minder gunstige financiële 

voorwaarden kunnen overdragen wanneer de nieuwe verkrijger ook geïnteresseerd is in de 

beslissingsmacht in de uitgevende vennootschap.
46

 Een ander economisch nadeel van louter 

procentuele verwatering heeft betrekking op de verdeling van de toekomstige winsten. Dit 

komt doordat de toekomstige winsten onder een groter aantal aandelen moeten worden 

verdeeld, waarbij de portie per aandeel verminderd wordt. 

Voorbeeld (vervolg): 

De vennootschap Lubov keert dividenden uit van 1.000.000€.  

Toegepast op het voorgaande voorbeeld, betekent dit dat zonder de procentuele 

verwatering de dividenden voor A 200.000€ zouden bedragen (20% van 1.000.000€).  

Na de procentuele verwatering zou A 100.000€ verkrijgen (10% van 1.000.000€). 

Het economische nadeel van de procentuele verwatering voor de houder van 

converteerbare obligaties bedraagt aldus 100.000€.  

 Economische verwatering B.

25. Er is economische verwatering wanneer naar aanleiding van een verrichting in de 

emittent de economische waarde per onderliggend aandeel daalt.
47

 

Voorbeeld:  

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 1.000.000€, bestaande uit 

500.000€ kapitaal en 500.000€ niet-uitgekeerde winsten. Het kapitaal wordt 

vertegenwoordigd door 500.000 aandelen. De boekwaarde van een aandeel is aldus 2€. 

Het vreemd vermogen bedraagt 500.000€, bestaande uit 250.000 obligaties 

converteerbaar in 250.000 aandelen van de emittent. De conversieprijs is dus 2€. 

De balans van de vennootschap ziet er als volgt uit: 

                                                 
46

 D. BRULOOT, “Commentaar bij art. 592 W. Venn. (oud art. 34bis § 1, al. 1-2 en 101quater, al. 1 Venn. W.)”, in 

X., Vennootschappen en verenigingen: Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 

Antwerpen, Kluwer, losbl., 197; D. L. RATNER, “Dilution and Anti-Dilution: A Reply to Professor Kaplan”, Chi. 

L. Rev. 1966, afl. 33, (494) 496; S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law. 1995-1996, afl. 51, 

(1241) 1257-1259. 
47

 D. A. FATER, Essentials of Corporate and Capital Formation, New Jersey, John Wiley & Sons, 2010, 91; M. 

A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, Fordham L. 

Rev. 2005, afl. 74, (129) 136. 
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 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ 

   - Kapitaal 500.000 A‟s 

   - Winst 500.000€ 

 

 VV 500.000€ 

   - CO‟s 250.000 

 

Zou de obligatiehouder overgaan tot conversie van zijn aandelen dan zou de balans van 

de emittent als volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.500.000€ (= 1.000.000 + 500.000) 

 - Kapitaal 750.000 A‟s (= 500.000 + 250.000) 

 - Winst 500.000€ 

 

 VV 0€ 

 - CO‟s 0 

 

De tabel hierna geeft de verhoudingen weer na de conversie door de obligatiehouder: 

ZONDER VERWATERING  

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen %
48

 Waarde
49

 

AH’s
50

 500.000 1 500.000 66,7 1.000.000 

OH
51

 500.000 2 250.000 33,3 500.000 

Totaal 1.000.000  750.000 100 1.500.000 

Maar stel de emittent keert de gehele winst uit aan de bestaande aandeelhouders. Indien 

de obligatiehouder na deze operatie zou beslissen om zijn obligaties om te zetten in 

aandelen dan zou de balans als volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ (= 500.000 + 500.000) 

 - Kapitaal 750.000 A‟s (= 500.000 + 250.000) 

 - Winst 0€ 

 

 VV 0€ 

 - CO‟s 0 

 

De volgende tabel geeft de economische verwatering weer na de dividendenuitkering: 

                                                 
48

 Het percentage wordt als volgt verkregen: aandelen van betrokkene / totale aantal aandelen x 100. 
49

 De waarde wordt als volgt verkregen: waarde onderneming / totale aantal aandelen = waarde per aandeel. Dan, 

waarde per aandeel x aantal aandelen van een aandeelhouder. 
50

 “AH” dient als afkorting voor bestaande aandeelhouder. 
51

 “OH” dient als afkorting voor obligatiehouder. 
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VERWATERING  

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 500.000 1 500.000 66,7 666.666 

OH  500.000 2 250.000 33,3 333.333 

Totaal 1.000.000  750.000 100 1.000.000 

26. Zoals blijkt, wordt het verwaterende effect van een bepaalde verrichting gemeten door 

de economische waarde van converteerbare obligaties vóór en deze na de betrokken 

verrichting met elkaar te vergelijken. Bij het verwijzen naar “de economische waarde vóór en 

na de verwaterende vennootschapsverrichting” rijzen twee cruciale vragen. Ten eerste, wat is 

het vergelijkingspunt in de tijd (a)? Met andere woorden, wordt de economische waarde van 

het conversierecht na de verrichting vergelijken met de economische waarde op het moment 

van de initiële investering of met deze onmiddellijk vóór de verrichting? Ten tweede, hoe 

worden deze, met elkaar te vergelijken, economische waarden vastgesteld (b)? Zoals hierna 

zal blijken, is het antwoord op deze vragen beslissend voor het bestaan en de omvang van 

economische verwatering. 

a) Het vergelijkingspunt in de tijd 

27. Het vergelijkingspunt in de tijd kan ofwel de initiële investeringswaarde ofwel de 

actuele waarde zijn. De initiële investeringswaarde (bekend als “initial investment value”) is 

de conversieprijs van de converteerbare obligaties. De actuele waarde (bekend als “current 

value”) is de marktwaarde van onderliggende aandelen onmiddellijk vóór de verwaterende 

verrichting.
52

  

Een bepaalde gebeurtenis kan de rechten van een obligatiehouder verwateren tegenover 

de initiële investeringswaarde, de actuele marktwaarde of beide.
53

 

 

 

 

 

                                                 
52

 M. A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, 

Fordham L. Rev. 2005, afl. 74, (129) 136 en 150. 
53

 M. A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, 

Fordham L. Rev. 2005, afl. 74, (129) 136. 
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Voorbeeld: 

Diagram 2 

 

Vennootschap Lubov geeft converteerbare obligaties uit, waarvan de conversieprijs 1€ 

bedraagt. De marktwaarde van onderliggende aandelen op het ogenblik van deze 

uitgifte is 1€. De waarde van de aandelen blijft stijgen tot 1,35€.  

Door het stellen van een verwaterende verrichting daalt de marktwaarde tot 1,15€. Dus: 

- de initiële investeringswaarde is 1€ en 

- de actuele waarde is 1,35€ 

Is er economische verwatering?  

Neen, indien het vergelijkingspunt in de tijd de initiële investeringswaarde is, aangezien 

de waarde van een aandeel na de verrichting hoger is (1,15€) dan de conversieprijs (1€). 

Ja, indien het vergelijkingspunt de actuele waarde is, aangezien de waarde van een 

aandeel na de verrichting lager is (1,15€) dan deze onmiddellijk daarvoor (1,35€). 

OMGEKEERD: 

Diagram 2bis 

 

Dus: 

- de initiële investeringswaarde is 1,5€ 

- de actuele waarde is 1,35€ 

Zoals te zien, heeft de verrichting geen negatieve invloed op de economische waarde 

van de onderliggende aandelen. 

Is er economische verwatering?  

1 
1,2 1,3 1,35 

1,15 1,15 

0,5

1

1,5

Uitigifte Verrichting

Aandeelwaarde

1,5 

1,2 
1,3 1,35 1,35 1,35 

1

1,5

2

Uitigifte Verrichting

Aandeelwaarde
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Ja, indien het vergelijkingspunt in de tijd de initiële investeringswaarde is, aangezien de 

waarde van een aandeel na de verrichting lager is (1,35€) dan de conversieprijs (1,5€). 

Neen, indien het vergelijkingspunt de actuele waarde is, aangezien de waarde van een 

aandeel (1,35€) na de verrichting gelijk is gebleven (1,35€). 

28. De vraag of de initiële investeringswaarde of de actuele waarde gekozen moet worden 

wordt verder, in hoofdstuk III, beantwoord. 

b) Vaststelling van de economische waarde 

29. Afhankelijk van de in aanmerking genomen variabelen, spreekt men van de 

aandeelwaarde (1) of de volle economische waarde (2). 

1. Aandeelwaarde 

30. De aandeelwaarde (bekend als “immediate exercise value”) is de marktwaarde van de 

onderliggende aandelen.
54

 Dit is de prijs die de obligatiehouder zou krijgen indien hij de naar 

aanleiding van de conversie verkregen aandelen onmiddellijk daarna zou verkopen.
55

 Bij deze 

benadering wordt de economische waarde van het conversierecht gekoppeld aan de waarde 

van onderliggende aandelen. Dit heeft tot gevolg dat de economische waarde van het 

conversierecht stijgt en daalt samen met de stijging en daling van de waarde van 

onderliggende aandelen. 

Aldus is er economische verwatering wanneer na een bepaalde verrichting door de 

emittent de waarde van onderliggende aandelen minder bedraagt dan deze, naargelang het 

geval, op het ogenblik van de initiële investering of onmiddellijk vóór de betrokken 

verrichting (d.i. het vergelijkingspunt in de tijd).  

2. Volle economische waarde 

31. De volle economische waarde (bekend als “full economic value”) is de waarde van het 

conversierecht in zijn geheel, de vaststelling waarvan geschied door het in aanmerking nemen 

van verschillende waarde-beïnvloedende factoren.
56

 De volgende tabel geeft een overzicht 

                                                 
54

 M. A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, 

Fordham L. Rev. 2005, afl. 74, (129) 137. 
55

 S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law. 1995-1996, afl. 51, (1241) 1250. 
56

 M. A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, 

Fordham L. Rev. 2005, afl. 74, (129) 137. 
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van enkele belangrijke variabelen en hun invloed op de waarde van het conversierecht. 

Daarna worden deze variabelen kort uitgelegd. 

Tabel 1
57

 

Variabelen Invloed 

1. Aandeelwaarde  

2. Waardeschommeling  

3. Termijn  

4. Interesten  

5. Kans op wanprestatie  

1. Aandeelwaarde. De stijging van de aandeelwaarde heeft een positief effect op de 

waarde van het conversierecht.
58

 Zoals hierboven al vermeld is de aandeelwaarde de 

economische waarde van onderliggende aandelen of anders gesteld, de prijs die men zou 

krijgen bij verkoop van het verkregen aandeel onmiddellijk na de conversie.
59

 

2. Waardeschommeling. De grootte van waardeschommeling van de aandelen van de 

emittent heeft een positieve invloed op de waarde van het conversierecht. Dat betekent, hoe 

groter de waardeschommeling hoe hoger de waarde is van het conversierecht. De reden 

daarvoor is dat deze schommelingen de kans op waardestijging van onderliggende aandelen 

verhogen, wat positief is voor de houder van converteerbare obligaties. Men zou daarbij 

kunnen argumenteren dat de schommeling van de waarde van onderliggende aandelen ook 

een groter risico op waardedaling inhoudt. Dit is juist, maar converteerbare obligaties vormen 

een uitzondering daarop. Dit komt doordat de houder van de waardestijging van 

onderliggende aandelen profiteert (upside advantage), maar geen verlies lijdt wanneer de 

waarde van onderliggende aandelen beneden de nominale waarde van de obligaties daalt 

(downside advantage).
60; 61

 Immers, converteerbare obligaties zijn leningen en zijn aldus niet 

onderhevig aan de risico‟s van het kapitaal
62

 (supra nr. 16, lid 3). 

3. Termijn. De lengte van de resterende conversieperiode heeft een positieve invloed 

op de waarde van het conversierecht. Want hoe langer de termijn hoe groter de kans is dat de 

                                                 
57

 S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law.  1995-1996, afl. 51, (1241) 1251. 
58

 M. A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, 

Fordham L. Rev. 2005, afl. 74, (129) 137; S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law.  1995-1996, afl. 

51, (1241) 1255. 
59

 S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law.  1995-1996, afl. 51, (1241) 1251. 
60

 S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law.  1995-1996, afl. 51, (1241) 1251. 
61

 Dit dient enigszins te worden genuanceerd. Het verlies voor de obligatiehouder zal bestaan uit de kosten van 

het conversierecht dat bestaat uit de conversiepremie en een lagere interestvoet voor de obligatie. 
62

 J. J. PRINSEN, Converteerbare obligaties, Omzetting van schuld in eigen vermogen, Deventer, Kluwer, 2004, 

121. 



19 

onderliggende aandelen in de waarde zullen stijgen.
63

 Anderzijds zou men kunnen stellen dat 

een langere overblijvende termijn ook een grotere kans op waardedaling inhoudt. Echter, 

zoals hierboven al gesteld, bestaat er voor converteerbare obligaties een ondergrens (downside 

advantage). 

Voorbeeld: 

Diagram 3 

 

A koopt in 2001 obligaties van vennootschap Lubov van 10€, converteerbaar in 

aandelen van de emittent. 

De conversieperiode duurt tot 2011. Na deze periode verliest de houder het recht zijn 

obligaties in aandelen van de emittent om te zetten. Nu zijn wij in het jaar 2010, dat 

betekent 1 jaar vóór de afloop van de conversieperiode. 

De conversiehouder zal niet overgaan tot conversie, aangezien de actuele waarde van 

onderliggende aandelen zelfs minder bedraagt dan de nominale waarde van zijn 

obligaties (10€). 

Zou de conversieperiode echter pas in het jaar 2015 aflopen, dan zou de houder zijn 

aandelen in waardevolle aandelen (19€) kunnen converteren. Deze kans kan in 

monetaire waarde worden uitgedrukt. 

4. Interesten. De hoogte van de interestvoet die de houder voor zijn obligaties 

ontvangt, heeft een negatieve invloed op de waarde van het conversierecht. Immers hoe hoger 

de interesten hoe minder zal de houder geneigd zijn te converteren.
64

 Dit is van belang bij 

converteerbare obligaties met een veranderlijke interestvoet, anders zou er geen sprake zijn 

van een variabel. 

5. Kans op wanprestatie. De stijging van de kans dat de emittent zijn verbintenissen 

niet zal kunnen nakomen wegens betalingsmoeilijkheden heeft een negatieve invloed op de 

waarde van het conversierecht. Aangezien een obligatiehouder een schuldeiser is en aldus 
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vóór aandeelhouders betaald wordt, zal hij minder geneigd zijn te converteren. Dit gegeven 

leidt tot een waardedaling van het conversierecht.
65

 

32. Voor de vaststelling van de volle economische waarde hebben economen 

gesofisticeerde modellen ontwikkeld. Het gaat om complexe – en voor de jurist 

onverstaanbare – formules waarin rekening wordt gehouden met o.a. hierboven besproken 

variabelen.
66

 Deze modellen bepalen niet enkel welke variabelen in aanmerking worden 

genomen, maar berekenen ook de waarde van de impact van elk variabel afzonderlijk. Zij 

stellen bijvoorbeeld vast wat de waarde is van een jaar conversietermijn. 

3. Aandeelwaarde vs. Volle economische waarde 

33. Het verschil tussen de aandeelwaarde en de volle economische waarde ligt in het aantal 

in aanmerking genomen variabelen. Terwijl bij de aandeelwaarde - benadering de waarde van 

het conversierecht gekoppeld wordt aan één enkele variabel (d.i. de aandeelwaarde), wordt bij 

de volle economische waarde - benadering de waarde van het conversierecht bepaald door het 

in aanmerking nemen van meerdere variabelen, waaronder de aandeelwaarde.
67

 

34. Door zijn ruimere aanpak laat de volle economische waarde - benadering een preciezere 

meting toe van het verwaterende effect van een bepaalde vennootschapsverrichting. Immers, 

de aandeelwaarde - benadering houdt geen rekening met variabelen die een significante 

invloed kunnen hebben op de waarde van het conversierecht. Aldus kan de aandeelwaarde - 

benadering leiden tot over- of onderschatting van de verwaterende werking van een bepaalde 

verrichting.
68

  

Voorbeeld: 

Diagram 4 
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De waarde van de onderliggende aandelen in de emittent bedraagt bij de uitgifte van 

converteerbare obligaties (2005) 3€. Veronderstel dat het termijnvoordeel 0,5€ waard is 

en die met 0,1€ per jaar vermindert.  

De emittent voert in 2007 een verwaterende verrichting uit, die de aandeelwaarde doet 

dalen. 

Volgens de aandeelwaarde - benadering leidt deze verrichting tot de economische 

verwatering van het conversierecht met 1€ (3€ → 2€).  

Volgens de volle economische waarde - benadering bedraagt de verwaterende impact 

van de verrichting 0,8€ (2,8€ → 2€). Immers, de waarde van het conversierecht 

onmiddellijk vóór de verrichting was niet meer 3€, maar wel 2,8€. Dit komt doordat na 

afloop van tijd de waarde van het termijnvoordeel met 0,2€ gedaald was (0,5€ → 0,3€). 

Aldus kan de aandeelwaarde - benadering leiden tot overschatting van de verwaterende 

werking van de verrichting. 

35. Ondanks de voordelen van een volle economische waarde - benadering, wordt het in de 

praktijk nauwelijks gebruikt. De reden hiervoor is de complexiteit van deze benadering. 

Daarvoor moeten de partijen beroep doen op deskundigen, wat gepaard gaat met hoge kosten. 

Daarnaast zouden er vragen kunnen rijzen betreffende de objectiviteit van de waardering van 

een variabel.
69

 Bijvoorbeeld, hoe bepaalt men de waarde van het termijnvoordeel van één 

jaar?
70

 Deze subjectieve aard van de waardering opent mogelijkheden voor manipulatie.
71

 

c) Voorlopige conclusie 

36. Door de combinatie van de initiële investeringswaarde en de actuele waarde (het 

vergelijkingspunt in de tijd) enerzijds met de aandeelwaarde en de volle economische waarde 

(vaststelling van de economische waarde) anderzijds ontstaan er verschillende mogelijkheden 

om het verwaterende effect van een bepaalde verrichting vast te stellen. De volgende tabel 

geeft een overzicht van deze mogelijkheden. Daarna volgt een korte uiteenzetting.  
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Tabel 2 

Vaststelling van de economische waarde 

V
er
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jd

  
Aandeelwaarde 

Volle economische 

waarde 

Initiële 

investeringswaarde 
1

e
 3

e
 

Actuele waarde 2
e
 X 

Bij de eerste mogelijkheid (1
e
) wordt de verwatering gemeten door de aandeelwaarde 

na de verwaterende verrichting en deze op het ogenblik van de initiële investering met elkaar 

te vergelijken.  

Volgens de tweede mogelijkheid (2
e
) is er sprake van verwatering wanneer de 

aandeelwaarde door een bepaalde verrichting minder bedraagt dan deze onmiddellijk vóór de 

verrichting.  

Wat de derde mogelijkheid betreft (3
e
), wordt de verwatering gemeten door de volle 

economische waarde van het conversierecht na een bepaalde verrichting te vergelijken met 

deze op het ogenblik van de initiële investering. 

Ten slotte, moet worden opgemerkt dat de actuele waarde niet gecombineerd kan 

worden met de volle economische waarde (X), gezien de afwezigheid van tijdsverloop tussen 

het tijdstip waarop nog geen verwatering was en het moment waarop de verwaterende 

verrichting gesteld wordt. Immers, het is zinloos bijkomende variabelen in aanmerking te 

nemen die geen invloed op de economische waarde kunnen hebben. 

Voorbeeld: 

Diagram 5 

 

De in aanmerkingneming van de termijnwaarde zou niet bijdragen tot een preciezere 

meting van de verwatering, want de termijnwaarde vóór en deze na de verrichting blijft 

onveranderd; namelijk 0,3€. Anders gesteld, op één dag zal de termijnwaarde niet 

veranderen en dus geen invloed hebben op de volle economische waarde van het 

conversierecht. 
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HOOFDSTUK III. ANTI-VERWATERINGSBESCHERMING 

37. Gezien de verregaande nadelige gevolgen van verwatering, dringt zich de behoefte op 

om het conversierecht daartegen te beschermen. Deze bescherming kan in België wettelijk 

en/of contractueel zijn. De contractuele bescherming op haar beurt kan meerdere vormen 

aannemen.  

In dit hoofdstuk wordt eerst getracht een algemeen inzicht te verlenen in de wereld van 

anti-verwateringsbescherming voor converteerbare obligaties (§1). Vervolgens wordt de 

wettelijke bescherming in België uiteengezet (§2). De bespreking van contractuele anti-

verwateringsbescherming echter, geschiedt in het bijzondere deel. 

§1.  De anatomie van anti-verwateringsbescherming 

38. De volgende tabel geeft een overzicht van wat in deze paragraaf besproken wordt. 

Tabel 3 

 INFORMATIEBARRIÈRES BELANGENCONFLICT 

VERWATERING   

Oorzaak Overwaardering Verwaterende verrichting 

Tijdstip
72

 Initiële investering Verwaterende verrichting 

BESCHERMING   

Wijze Contractueel Wettelijk + contractueel 

Voorwerp  Initiële investeringswaarde Actuele waarde 

39. Globaal genomen kan anti-verwateringsbescherming gezien worden als een reactie op 

informatiebarrières (A) of op conflicterende belangen tussen de houders van converteerbare 

obligaties en de bestaande aandeelhouders (B).
73

 Hieronder wordt verder toegelicht wat 

daarmee bedoeld wordt. 
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  Informatiebarrières A.

40. Het bestaan van informatiebarrières veronderstelt een situatie waarin de investeerder 

(d.i. de houder van converteerbare obligaties) op het ogenblik van de initiële investering over 

onvoldoende of inaccurate informatie beschikt over de emittent
74

, die hem in staat moet 

stellen de waarde van zijn investering te schatten.
75

 

Door het bestaan van informatiebarrières heeft de investeerder op het moment van de 

initiële investering een vals beeld van de onderneming en riskeert daardoor de overwaardering 

van zijn investering (oorzaak van verwatering). De “verwatering” bestaat dan uit het verschil 

tussen de geschatte en de werkelijke waarde van het conversierecht en doet zich voor op het 

ogenblik van de initiële investering (tijdstip van verwatering). 

Voorbeeld: 

Investeerder A koopt converteerbare obligaties van vennootschap Lubov tegen 

1.000.000€. Hij schat de waarde van zijn investering aldus 1.000.000€. 

Later blijkt echter dat de investering 800.000€ waard was. 

In dit geval bedraagt de economische verwatering 200.000€. 

41. Informatiebarrières bestaan vooral bij investeringen in private ondernemingen, in het 

bijzonder startende Hi-Tech - ondernemingen. Daarvoor bestaan verschillende reden, 

waaronder de afwezigheid van ondernemingsverleden, het ontbreken van de vereiste 

wetenschappelijke kennis om de vaardigheden van de ondernemers te evalueren en de 

moeilijkheid om in te schatten hoe de markt op de nieuwe producten of diensten zal reageren. 

Bij de grote publieke ondernemingen zijn dergelijke moeilijkheden niet of in veel mindere 

mate aanwezig.
76

 

42. De stelling dat anti-verwateringsbescherming o.a. tot doel heeft de houder van 

converteerbare obligaties tegen overwaardering te bescherming, roept vragen op. Immers, 
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anti-verwateringsbescherming heeft tot doel de houder tegen “verwatering” (in het Engels: 

dilution) te beschermen. Wetende dat verwatering een bepaalde vennootschappelijke 

verrichting veronderstelt die de waarde van het conversierecht doet dalen, komt ment tot 

conclusie dat de overwaardering van een investering niet als verwatering kan worden 

gekwalificeerd, gezien aan de oorzaak ervan geen verrichting ligt maar een fout beeld van 

zaken. 

Toch worden investeerders in de praktijk tegen overwaardering wegens het bestaan van 

informatiebarrières met anti-verwateringsmechanismen beschermd. Dit geschiedt door de 

inwerkingtreding van de anti-verwateringsbescherming afhankelijk te maken van een 

bepaalde vennootschappelijke verrichting; meer specifiek, een kapitaalverhoging. Het werkt 

als volgt. Om te bepalen of een kapitaalverhoging het conversierecht economisch verwatert, 

wordt de aandeelwaarde bij de kapitaalverhoging vergeleken met de geschatte waarde op het 

ogenblik van de initiële investering (voorwerp van bescherming).
77

 Aldus, deze soort 

“verwatering” wordt geheel losgekoppeld van boekhoudkundige verwatering van het 

conversierecht. Wat hier uitgelegd wordt kan als volgt worden geïllustreerd: 

Voorbeeld: 

Diagram 6 

 

A koopt in 2005 converteerbare obligaties van vennootschap Lubov tegen 2€. Lubov is 

een nieuw gestarte onderneming die auto‟s wil ontwikkelen en op de markt brengen die 

met water kunnen rijden. Op het moment van de investering schat A de waarde van een 

onderliggend aandeel 2€. 

Wat de anti-verwateringsbescherming betreft, werd in de uitgiftevoorwaarden van 

converteerbare obligaties een clausule opgenomen die de initiële investeringswaarde 

moet beschermen. 
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In 2008 verhoogt de emittent haar kapitaal. De prijs per nieuw aandeel is gelijk aan de 

marktwaarde op het moment van kapitaalverhoging; namelijk 1,6€. Dit komt doordat 

Lubov niet erin slaagt de voorgenomen auto‟s te ontwikkelen. 

 

Gevolg: 

Er is verwatering in de zin van de gekozen bescherming, aangezien de economische 

waarde van de onderliggende aandelen na de kapitaalverhoging minder bedraagt dan 

deze op het moment van de initiële investering (2€ → 1,6€). De contractuele 

bescherming zal dus in werking treden. 

Voor een meer uitvoerige uiteenzetting van dit beschermingsmechanisme wordt 

verwezen naar het bijzondere deel betreffende een kapitaalverhoging met nieuwe inbrengen 

(infra nr. 64 ev.). 

43. Ten slotte, kan nu al worden opgemerkt dat de bescherming tegen informatiebarrières 

contractueel moet geschieden (wijze van bescherming), aangezien de Belgische wetgever in 

een dergelijke bescherming niet voorziet. Voor meer hierover zie §2 betreffende de wettelijke 

bescherming. 

 Belangenconflict B.

44. Anti-verwateringsbescherming kan gezien worden als een reactie op de situatie waarin 

de houders van converteerbare obligaties en de aandeelhouders van de emittent conflicterende 

belangen hebben en waarin enkel deze laatsten over de vennootschappelijke beslissingsmacht 

beschikken.
78

  

De belangen van de bestaande aandeelhouders van de emittent enerzijds en deze van de 

houders van converteerbare obligaties anderzijds stemmen niet altijd overeen en kunnen dus 

conflicteren. Daarbij kan gedacht worden aan een dividendenuitkering. Een 

dividendenuitkering leidt tot waardedaling van alle aandelen. Daarmee wordt bedoeld zowel 

de aandelen van de bestaande aandeelhouders, alsook deze die een obligatiehouder naar 

aanleiding van de conversie zal verkrijgen. Gezien een dergelijke waardedaling tot 

economische verwatering van het conversierecht leidt, zal de obligatiehouder tegenover een 

dividendenuitkering een afwijzende positie innemen. Dit is echter niet noodzakelijk het geval 
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voor de bestaande aandeelhouders, aangezien het nadeel van waardedaling van hun aandelen 

gecompenseerd wordt door het voordeel van de verkregen dividenden. Deze laatsten zullen 

dan ook voor een dividendenuitkering zijn. 

Het probleem daarbij is dat de vennootschappelijke beslissingsmacht bij de 

aandeelhouders ligt, met uitsluiting van de houders van converteerbare obligaties. Dat 

betekent dat bij conflicterende belangen, zoals de hierboven vermelde dividendenuitkering, 

het bestuur eerder geneigd zal zijn de belangen van de bestaande aandeelhouders te 

verdedigen en dus niet deze van de obligatiehouders. De reden daarvoor is de hiërarchische 

relatie tussen de aandeelhouders en het bestuur. Meer specifiek, de bestuurders worden door 

de aandeelhouders benoemd, ontslagen en gekweten. In sommige gevallen zijn de bestaande 

aandeelhouders zelf lid van de raad van bestuur of van het management van de emittent.
79

 

Samengevat, het samentreffen van conflicterende belangen met ongelijke verdeling van 

vennootschappelijke beslissingsmacht kan aanleiding geven tot het uitvoeren van 

verrichtingen die het conversierecht van de obligatiehouder doen verwateren. 

45. In tegenstelling tot informatiebarrières, is de oorzaak van verwatering hier een 

vennootschappelijke verrichting. De verwatering doet zich dan ook logischerwijze voor op het 

ogenblik van de verrichting zelf (tijdstip van verwatering). 

46. Om de houders van converteerbare obligaties tegen dergelijk opportunistisch gedrag te 

beschermen moet de anti-verwateringsbescherming slaan op de actuele waarde van het 

conversierecht. Dat betekent de marktwaarde van onderliggende aandelen onmiddellijk vóór 

de verwaterende verrichting (voorwerp van bescherming) en dus niet de initiële 

investeringswaarde. 

Voorbeeld: 

Diagram 7 

 

Vennootschap Lubov geeft in 2005 converteerbare obligaties uit, waarvan de 

conversieprijs 1€ bedraagt.  
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Om de houder tegen verwatering te beschermen wordt in de uitgiftevoorwaarden een 

clausule opgenomen die de actuele waarde der aandelen moet beschermen. 

De marktwaarde van onderliggende aandelen blijft stijgen tot 1,2€. Door het uitvoeren 

van een bepaalde verrichting in 2009, daalt de waarde tot 1,15€. 

Gevolg: 

Volgens de anti-verwateringsbescherming wordt het conversierecht van de 

obligatiehouder verwaterd, gezien de waarde van onderliggende aandelen na de 

verrichting minder bedraagt dan deze onmiddellijk daarvoor (1,2€ → 1,15€). 

47. Anders dan wat voor informatiebarrières geldt, kan het conversierecht hier (d.i. de 

actuele aandeelwaarde) zowel wettelijk alsook contractueel worden beschermd (wijze van 

bescherming). Voor meer over de wettelijke bescherming wordt verwezen naar §2 hieronder. 

 Voorlopige conclusie C.

48. Uit de uiteenzetting in deze paragraaf, blijkt dat iedere soort investering een andere 

vorm van bescherming vereist. Betreft het een investering in een private startende 

onderneming waarbij grote informatiebarrières zijn, dan moet de initiële investeringswaarde 

worden beschermd. Is dat niet het geval, dan is het de actuele aandeelwaarde die beschermd 

moet worden. Er bestaat aldus niet zoiets als het ultieme beschermingsmechanisme voor alle 

soorten van investeringen. 

Om te kunnen voorzien in een gepaste anti-verwateringsbescherming is het dan ook 

aanbevolen om eerst na te gaan wat het grootste gevaar vormt; informatiebarrières of 

conflicterende belangen? 

§2.  Wettelijke anti-verwateringsbescherming 

49. De wettelijke bescherming van de houder van converteerbare obligaties bestaat in 

België uit twee groepen van regels. Namelijk maatregelen tot bescherming van de component 

obligatie en deze voor de bescherming van de component conversierecht. 
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Gezien converteerbare obligaties een vorm van gewone obligaties zijn, geniet de 

component obligatie alle rechten die gelden voor gewone obligaties.
80

 Het gaat om de 

volgende rechten. Het recht van ontbinding van de obligatielening,
81

 het recht op zekerheden, 

het recht op interesten,
82

 het recht op terugbetaling van de sommen, het recht op informatie,
83

 

het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen met een raadgevende 

stem,
84

 het recht om de algemene vergadering van obligatiehouders bij te wonen en mee te 

stemmen
85 

 en het recht op vergoeding bij verlies of diefstal van obligaties aan toonder.
86

 

Maar gezien dit werkstuk de bescherming van het conversierecht tot voorwerp heeft, zal de 

bespreking van deze beschermingsmaatregelen geen deel uitmaken van de verdere 

uiteenzetting.  

De wettelijke beschermingsmaatregelen voor het conversierecht zijn in België 

opgenomen in de artikelen 490 tot en met 492 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze 

wettelijke bepalingen zijn van dwingend recht ten voordele van de houder van converteerbare 

obligaties. Leeft de uitgevende vennootschap deze regels niet na, dan kan de houder van 

converteerbare obligaties de nietigheid van de verwaterende verrichting en eventueel 

schadevergoeding vorderen.
87

 De wet voorziet in een minimumbescherming. Wat betekent dat 

de partijen de wettelijke bescherming contractueel niet mogen verminderen. Wel is het 

mogelijk, of zelfs aangeraden, om bij overeenkomst in een betere anti-

verwateringsbescherming te voorzien. 

50. Wat het temporele toepassingsgebied van de wettelijke bescherming betreft, moet 

worden vermeld dat de wet het conversierecht beschermt vanaf de uitgifte van converteerbare 

obligaties tot het einde van de conversieperiode (supra nr. 10).
88
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51. Hieronder volgt een meer gedetailleerde uiteenzetting van de artikelen 490 en 491 W. 

Venn. Artikel 492 W. Venn., dat tot doel heeft de houder bij vroegtijdige terugbetaling van 

obligaties te beschermen bij wijze van toekenning van het conversierecht, zal geen deel 

uitmaken van de verdere uiteenzetting. Immers, de vroegtijdige terugbetaling heeft geen 

verwatering van het conversierecht tot gevolg, maar heft het recht geheel op. 

  Het algemene verbod (art. 490 W. Venn.) A.

52. Artikel 490 W. Venn. formuleert een algemene beschermingsmaatregel voor de houders 

van converteerbare obligaties, krachtens dewelke “te rekenen van de uitgifte van de 

converteerbare obligaties en tot het einde van de termijn van conversie, mag de vennootschap 

door geen enkele verrichting de voordelen verminderen die de voorwaarden van uitgifte of de 

wet toekennen aan de obligatiehouders, behoudens in het geval van artikel 491 en in de 

gevallen waarin de voorwaarden van uitgifte speciaal voorzien.”  

De keuze voor een algemene formulering wordt door de wetgever verantwoord met de 

onmogelijkheid om alle operaties op te sommen die het conversierecht kunnen aantasten.
89

 

Wel worden in de voorbereidende werkzaamheden enkele voorbeelden van verrichtingen 

gegeven die als verwaterend worden beschouwd. Enkele van deze voorbeelden zijn: 

kapitaalvermindering door terugbetaling, opneming van reserves in het kapitaal en 

gelijktijdige afgifte van bonusaandelen aan de aandeelhouders, uitgifte van winstaandelen of 

van andere converteerbare obligaties.
90

 

53. De wetgever zegt echter niets over hoe verwatering gemeten wordt. De vraag is dan: 

wordt de aandeelwaarde of de volle economische waarde in aanmerking genomen? Evenmin 

wordt gesteld wat precies beschermd wordt. Wordt de initiële investeringswaarde (d.i. tegen 

informatiebarrières) of de actuele waarde (d.i. tegen conflicterende belangen) beschermd? 

Uit de bewoordingen van artikel 490 W. Venn. kan evenwel worden afgeleid dat de 

wetgever enkel de bescherming van de actuele waarde voor ogen heeft en dus niet de initiële 

investeringswaarde. Zo stelt de wettekst dat de emittent “… door geen enkele verrichting de 

voordelen [mag] verminderen …”. Zoals te zien verbiedt de wetgever verrichtingen die het 

conversierecht verwateren. Aangezien de verwatering van initiële investeringswaarde 

voortvloeit uit informatiebarrières en dus losstaat van enige vennootschappelijke verrichting, 
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valt het buiten het toepassingsgebied van de bescherming van artikel 490 W. Venn. Anders 

gesteld, de wet beschermt de obligatiehouder enkel tegen opportunistische handelingen van de 

bestaande aandeelhouders en het bestuur en dus niet tegen informatiebarrières. Er blijft echter 

onduidelijkheid over de vraag of de Belgische wet de aandeelwaarde of de volle economische 

waarde voor ogen heeft. 

Gezien deze onduidelijkheden en lacunes in de wettekst, wordt contractuele anti-

verwateringsbescherming sterk aanbevolen.  

 De uitzonderingen B.

54. Op het hierboven vernoemde algemene verbod bestaan uitzonderingen. Bij de invoering 

van deze uitzonderingen wilde de wetgever vermijden dat het algemene verbod (artikel 490 

W. Venn.) de vennootschappelijke bedrijvigheid zou belemmeren.
91

 Hierbij kan gedacht 

worden aan het scenario waarbij de emittent bijkomende financiële middelen nodig heeft, 

maar wegens het bestaan van converteerbare obligaties geen kapitaalverhoging mag 

doorvoeren. Of nog, het zou voor een potentiële aandeelhouder oninteressant zijn in een 

vennootschap te investeren waarin geen dividenden mogen worden uitgekeerd. 

55. Om die reden bestaan er op het algemene verbod twee uitzonderingen. Namelijk 

wanneer de uitgiftevoorwaarden uitdrukkelijk erin voorzien (a) en in geval van 

kapitaalverhoging in geld (b).  

a) Voorzien in de uitgiftevoorwaarden 

56. In afwijking op het verbod, mag de uitgevende vennootschap verwaterende 

verrichtingen uitvoeren mits de opname ervan in de uitgiftevoorwaarden van desbetreffende 

converteerbare obligaties.
92

 De loutere opname van deze verrichtingen is echter niet 

voldoende, maar moet de precieze modaliteiten van de geplande verrichtingen en hun 

gevolgen op de converteerbare obligaties beschrijven.
93

 

57. De wet zegt echter niets over de vergoeding van de schade die de houder van een 

converteerbare obligatie naar aanleiding van een dergelijke verrichting zal lijden. Het zijn de 
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partijen (de emittent en de houder) die in de passende compensatie moeten voorzien. De 

modaliteiten van een dergelijke compensatie worden in een “anti-verwateringsclausule” 

opgenomen.
94

 Voor meer over anti-verwateringsclausules wordt verwezen naar het bijzondere 

deel hieronder. 

b) Kapitaalverhoging in geld 

58. De tweede uitzondering betreft een kapitaalverhoging in geld, die toelaat dat de emittent 

zijn kapitaal verhoogt met inbreng van geld, zonder een verplichte voorafgaande opname 

ervan in de uitgiftevoorwaarden van converteerbare obligaties.
95

 Vertaald in 

verbintenissenrechtelijke termen, betekent deze uitzondering een wettelijke geoorloofdheid 

voor de emittent om de overeenkomst met een obligatiehouder eenzijdig te wijzigen. 

59. Om aan de houders van converteerbare obligaties enige bescherming te bieden tegen 

mogelijke verwatering, wordt in artikel 491 W. Venn. bepaald dat “in geval van verhoging 

van het maatschappelijke kapitaal door inbreng in geld, kunnen de houders van 

converteerbare obligaties de conversie van hun effecten verkrijgen, niettegenstaande enige 

hiermee strijdige bepaling in de statuten of in de voorwaarden van uitgifte en eventueel als 

aandeelhouder deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de oude aandeelhouders dit recht 

bezitten.” 

Aldus, wanneer de emittent haar kapitaal met inbreng in geld verhoogt vóór het 

verstrijken van de conversieperiode, kan de houder van converteerbare obligaties onmiddellijk 

de conversie vorderen, niettegenstaande ieder strijdig bepaling in de statuten of de 

uitgiftevoorwaarden.
96

 De wettelijke mogelijkheid van conversie geldt ook wanneer de 

normale conversieperiode nog niet is aangebroken.
97
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Na de conversie kan de obligatiehouder, in de hoedanigheid van een nieuwe 

aandeelhouder, deelnemen aan de kapitaalverhoging. 

60. Er bestaat echter betwisting in de rechtsleer betreffende de zinsnede “voor zover de 

oude aandeelhouders dit recht bezitten”. De vraag die zich daarbij stelt is: geldt deze 

voorwaarde enkel voor de participatie van de houder in de nieuwe uitgifte of geldt het ook 

voor de conversie van de obligaties? Of nog anders gesteld: kan de houder overgaan tot 

conversie van zijn obligaties in het geval de kapitaalverhoging in geld plaatsvindt met 

opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders? In de rechtsleer worden 

hieromtrent twee stellingen verdedigd. 

Volgens de eerste stelling slaat de voorwaarde enkel op de mogelijkheid voor de 

obligatiehouder om deel te nemen aan de kapitaalverhoging in geld, en niet op de conversie. 

Dat betekent dat de investeerder kan overgaan tot conversie ook al werd het voorkeurrecht 

van bestaande aandeelhouders opgeheven. De auteurs ERNST en HERBOSCH stellen daarbij dat 

het conversierecht en het recht tot deelname aan de kapitaalverhoging twee zelfstandige 

rechten zijn en dat de voorwaarde enkel betrekking heeft op de participatie in de 

kapitaalverhoging.
98

 Ter verdediging van hun standpunt verwijzen zij naar de tekst van artikel 

491 W. Venn.; meer bepaald naar het woord “eventueel”. Zo stellen zij dat na de conversie de 

“nieuwe” aandeelhouders eventueel kunnen deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de 

oude aandeelhouders dit recht bezitten. De meerderheid in de rechtsleer volgt deze 

opvatting.
99

 

Volgens de tweede stelling heeft de voorwaarde betrekking op beide rechten; dat wil 

zeggen zowel op het conversierecht alsook op het recht om deel te nemen aan de nieuwe 

uitgifte. Hierbij wordt gesteld dat het voorkeurrecht en het recht om deel te nemen aan de 

kapitaalverhoging als één samenhangend recht moeten worden beschouwd. Verder wordt 

verdedigd dat de bedoeling van de wetgever was te vermijden dat de houders van 

converteerbare obligaties en de oude aandeelhouders bij een dergelijke kapitaalverhoging 
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verschillend zouden worden behandeld.
100

 Daarmee wordt bedoeld een kapitaalverhoging 

waarbij de bestaande aandeelhouders wel over het voorkeurrecht bezitten maar de houders 

van converteerbare obligaties niet. En aangezien het doel van de wetgever de gelijke 

behandeling was, is het niet nodig aan de houders van converteerbare obligaties het recht toe 

te kennen om aan de kapitaalverhoging deel te nemen wanneer het voorkeurrecht van de 

bestaande aandeelhouders opgeheven werd. Met andere woorden, bij een kapitaalverhoging in 

geld met opheffing van het voorkeurrecht kan de houder niet overgaan tot conversie noch kan 

hij deelnemen aan de kapitaalverhoging. 

Hoewel de eerste stelling aanlokkelijk is, moet de tweede stelling worden verdedigd. Bij 

een loutere lezing van de tekst van artikel 491 W. Venn. stelt men daadwerkelijk vast dat het 

om twee afzonderlijke rechten gaat en dat de voorwaarde aldus enkel betrekking heeft op het 

recht voor de houders om aan de nieuwe uitgifte deel te nemen. 

Echter, wanneer het onderzoek niet beperkt blijft tot de loutere lezing van dit artikel, 

maar uitgebreid wordt tot artikel 490 W. Venn., komt men tot de conclusie dat de tweede 

stelling correcter is, evenwel met uitsluiting van de daartoe behorende argumentatie. Het doel 

van de artikelen 490 tot en met 492 W. Venn. bestaat erin te vermijden dat door een 

kapitaalverhoging beslissingsmacht en/of economische waarde van de houders van 

converteerbare obligaties overgedragen wordt naar de bestaande aandeelhouders. Door aan de 

houders van converteerbare obligaties het recht toe te kennen om pro rata deel te nemen aan 

de kapitaalverhoging wordt dit probleem tegengegaan. Maar om deel te nemen aan de 

kapitaalverhoging, moet hij eerst overgaan tot de conversie van zijn obligaties.  

Volgens de eerste stelling kan de obligatiehouder overgaan tot conversie zelfs indien het 

voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders werd opgeheven. De vraag die zich hierbij 

stelt is: wat heeft de houder aan de conversie van zijn obligaties wanneer hij wegens de 

opheffing van het voorkeurrecht niet kan deelnemen aan de kapitaalverhoging? De loutere 

conversie zou de verwatering niet tegengaan; integendeel, het zou de obligatiehouder van zijn 

downside advantage beroven. Het enige verschil zou erin bestaan dat niet het conversierecht 

verwatert maar door de conversie verkregen aandelen. Dus, het recht om over te gaan tot 

conversie van de obligaties bestaat enkel indien het voorkeurrecht van de bestaande 

aandeelhouders niet wordt opgeheven. 
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Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 2.000.000€. Hij wordt 

vertegenwoordigd door 1.000.000 aandelen, in handen van haar oprichters (AH‟s). De 

waarde van één aandeel is aldus 2€. 

OH bezit 500.000 obligaties van Lubov, die hij gekregen heeft tegen 1.000.000€. De 

obligaties zijn converteerbaar in 500.000 kapitaalaandelen van de emittent. De 

conversieprijs is dus gelijk aan 2€. 

In een latere fase wordt het kapitaal van de vennootschap met 1.000.000€ verhoogd 

d.m.v. uitgifte van 500.000 nieuwe aandelen. De uitgifteprijs van een aandeel is dus 2€. 

Het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders wordt daarbij opgeheven. Een 

derde (NI) wordt de nieuwe aandeelhouder.  

Volgens de eerste stelling mag de obligatiehouder haar obligaties converteren, hoewel 

het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders opgeheven werd.  

De volgende tabel toont het resultaat aan in geval van conversie vóór de 

kapitaalverhoging: 

ZONDER VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen %
101

 Waarde
102

 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 66,7 2.000.000 

OH  1.000.000 2 500.000 33,3 1.000.000 

Totaal 2.000.000  1.500.000 100 3.000.000 

Na de kapitaalverhoging ondergaan de aandelen van de oude aandeelhouders én van OH 

procentuele verwatering. De volgende tabel geeft de verhoudingen weer na de 

kapitaalverhoging: 

VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 50 2.000.000 

OH  1.000.000 2 500.000 25 1.000.000 

NI  1.000.000 2 500.000 25 1.000.000 

Totaal 3.000.000  2.000.000 100 4.000.000 
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Door de kapitaalverhoging daalt het participatiepercentage van de OH van 33,3% naar 

25%. Dus de conversie van de aandelen heeft geen nut. 

61. Uit de voorgaande discussie blijk dat ook artikel 491 W. Venn. geen zekere 

bescherming biedt, aangezien het te veel onduidelijkheden en lacunes bevat. Ook hier wordt 

het duidelijk dat er behoefte is aan contractuele bescherming. 
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INLEIDING 

62. In het eerste deel werd een algemeen theoretisch inzicht verleend in de wereld van 

verwatering en anti-verwateringsbescherming. In dit deel wordt deze theorie toegepast op 

enkele vaak voorkomende vennootschapsverrichtingen die het conversierecht kunnen 

verwateren. Daarbij wordt telkens ingegaan op de verwaterende gevolgen van de verrichting 

en de daarbij passende anti-verwateringsclausule(s). Vervolgens worden opmerkingen 

geformuleerd bij de clausules en wordt een voorbeeld uit de praktijk weergegeven. Maar 

vooraleer verder te gaan, wordt hier het begrip “anti-verwateringsclausule” kort omschreven. 

63. Onder het begrip “anti-verwateringsclausule” wordt vandaag een beding verstaan dat 

het conversierecht beschermd tegen verwatering door middel van aanpassing van de 

conversieprijs, waardoor de beschermde investeerder bij de conversie een groter aantal 

aandelen kan verwerven. Anders dan vandaag, werd in het verleden niet de conversieprijs 

maar de conversieratio aangepast.
103

 

Anti-verwateringsclausules worden, naast converteerbare obligaties, voor verschillende 

andere vennootschapsinstrumenten gebruikt. Zo vindt men deze clausules terug bij o.a. 

aandelen
104

, warrants en opties.
105

 Maar gezien deze buiten het bestek van dit werkstuk vallen, 

zal de uiteenzetting van anti-verwateringsclausules beperkt worden tot converteerbare 

obligaties.  
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HOOFDSTUK I. KAPITAALVERHOGING MET INBRENGEN 

§1.  Inleiding 

64. De uitgifte van nieuwe aandelen, naar aanleiding van een kapitaalverhoging met nieuwe 

inbrengen, leidt altijd tot procentuele verwatering van het conversierecht van de 

obligatiehouder. Anders dan procentuele verwatering, doet economische verwatering zich 

enkel voor wanneer de uitgifteprijs onvoldoende hoog is (supra nr. 25).
106

 Maar wanneer is de 

prijs onvoldoende hoog? Het antwoord op deze vraag zal afhangen van de gekozen anti-

verwateringsclausule. Wordt er voor een anti-verwateringsclausule gekozen die de 

investeerder tegen informatiebarrières moet beschermen, dan zal de prijs niet voldoende hoog 

zijn wanneer het minder bedraagt dan de conversieprijs (d.i. initiële investeringswaarde). 

Moet de gekozen clausule echter de investeerder tegen opportunistisch gedrag van de 

aandeelhouders en het bestuur beschermen, dan zal de prijs niet voldoende hoog zijn wanneer 

het minder bedraagt dan de marktwaarde van onderliggende aandelen onmiddellijk vóór de 

kapitaalverhoging. 

Voor de bescherming van het conversierecht tegen verwatering n.a.v. een dergelijke 

kapitaalverhoging worden in de praktijk twee soorten anti-verwateringsclausules gebruikt: 

“de conversieprijs-formule” (§3) en “de marktprijs-formule” (§4). De keuze voor de ene of de 

andere is afhankelijk van de soort investering. Zo wordt de conversieprijs-formule gebruikt 

bij investeringen in private ondernemingen, terwijl voor investeringen in grote publieke 

ondernemingen beroep wordt gedaan op de marktprijs-formule. De tabel hieronder geeft een 

overzicht: 

Tabel 4 

 INFORMATIEBARRIÈRES BELANGENCONFLICT 

VERWATERING   

Oorzaak Overwaardering Verwaterende verrichting 

Tijdstip107 Initiële investering Verwaterende verrichting 

BESCHERMING   

Wijze Conversieprijs-formule Marktprijs-formule 

Voorwerp  Initiële investeringswaarde Actuele waarde 
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65. Hieronder worden de conversieprijs-formule en de marktprijs-formule verder 

uiteengezet (§3 en §4). Maar vooraleer over te gaan tot de eigenlijke bespreking van deze 

twee soorten clausules, wordt eerst hun toepassingsgebied toegelicht (§2). 

§2.  Toepassingsgebied van de bescherming 

66. De vraag hierbij is: zal de bedongen anti-verwateringsbescherming bij elke toekomstige 

kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen in werking treden of niet? Dat wil zeggen, gaat 

de beschermde houder in alle gevallen de bedongen bescherming genieten? 

Om de werking van de emittent niet te verlammen, worden in de praktijk bepaalde 

uitgiftes uit het toepassingsgebied van de anti-verwateringsclausule uitgesloten (de 

zogenaamde “carve-outs”). Dat betekent dat bij deze uitgiftes de beschermde houder geen 

bescherming zal genieten en moet aldus de nadelen van de verwatering ondergaan.
108

 Daarbij 

kan gedacht worden aan incentive programma‟s zoals de toekenning van opties aan de 

werknemers van de emittent waarbij deze laatsten het recht krijgen om aandelen te verwerven 

tegen een prijs die lager is dan de werkelijke waarde van de onderliggende aandelen (“ESOP” 

genoemd
109

).
110

 

§3.  Conversieprijs-formule 

67. Een conversieprijs-formule (bekend als “conversion-price formula”) is een anti-

verwateringsclausule die de initiële investering tegen economische verwatering beschermt bij 
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wijze van aanpassing van de conversieprijs, waardoor de obligaties in een groter aantal 

aandelen kunnen worden omgezet.
111

 

68. De clausule treedt in werking wanneer de emittent haar kapitaal verhoogt door uitgifte 

van aandelen of toekenning van rechten ter verkrijging van aandelen tegen een prijs die lager 

is dan de conversieprijs (de zogenaamde “down round financing”
112

).
113

 Dat betekent dat er 

economische verwatering is in de zin van deze clausule wanneer de uitgifteprijs van de 

nieuwe aandelen minder bedraagt dan de conversieprijs van de beschermde obligatiehouder. 

69. Gezien de beschermde waarde de initiële investeringswaarde is, wordt de 

conversieprijs-formule in de praktijk gebruikt om de houder van converteerbare obligaties 

tegen informatiebarrières te beschermen
114

 en komt het bijna uitsluitend bij private startende 

ondernemingen voor. Zo bevat (in de regel) iedere venture capital investeringscontract een 

conversieprijs-formule.
115

  

De achterliggende idee daarbij is de volgende. Als gevolg van inaccurate of 

onvoldoende informatie, heeft de houder van converteerbare obligaties de waarde van zijn 

investering overschat.
116

 Door de latere beschikbaarheid van volledige en accurate informatie 

komt de werkelijke economische waarde van de aandelen vast te staan. Deze komt tot uiting 

in de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen. Immers, de nieuwe (beter geïnformeerde) 

investeerders zullen voor een nieuw aandeel niet meer willen betalen dan wat het werkelijk 

waard is. Met andere woorden, de kapitaalverhoging is de verrichting via dewelke de 

werkelijke waarde van de onderneming tot uiting komt.
117
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Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat de waardedaling van onderliggende 

aandelen geheel of gedeeltelijk ook het gevolg kan zijn van o.a. het niet-succesvol besturen 

van de vennootschap en/of een algemene waardedaling in de markt voor gelijkaardige 

investeringen.
118

 Toch wordt een conversieprijs-formule in de praktijk vaak gebruikt, 

aangezien het al of niet gebruiken daarvan een kwestie van onderhandelingsmacht is van de 

partijen.
119

 

70. De clausule treedt in werking onafhankelijk van het aantal nieuwe aandelen. Dat 

betekent dat zelfs bij de uitgifte van één enkel aandeel de conversieprijs moet worden 

aangepast. Dit is logisch, aangezien de verwatering hierbij niet door de kapitaalverhoging op 

zich wordt veroorzaakt, maar al bestond op het moment van de initiële investering, toch die 

pas bij de kapitaalverhoging zichtbaar wordt.
120

 

71. In economische termen uitgedrukt, leidt het gebruik van een conversieprijs-formule tot 

een gehele of gedeeltelijke overdracht van het risico van overwaardering van de houder van 

converteerbare obligaties op de aandeelhouders van de emittent en andere belanghebbenden
121

 

zonder anti-verwateringsbescherming (risk-shifting).
122

 Afhankelijk van de omvang van het 

overgedragen risico, kan de conversieprijs-formule de vorm aannemen van een “full ratchet” 

(gehele overdracht) of een “weighted average ratchet” (gedeeltelijke overdracht). Hieronder 

volgt een uiteenzetting van deze clausules. 
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 Full ratchet A.

a) Werking 

72. Een full ratchet reduceert de conversieprijs tot de prijs van de nieuwe (rechten op) 

aandelen.
123

 De clausule gaat ervan uit dat de oorspronkelijke investeerder recht heeft op het 

aantal aandelen, dat hij zou hebben gekregen mocht hij oorspronkelijk hebben ingeschreven 

tegen de lagere prijs betaald naar aanleiding van de latere kapitaalverhoging.
124

 De bedoeling 

daarbij is de initiële waarde van de investering volledig te handhaven door het gehele risico 

over te dragen op de bestaande aandeelhouders. In de rechtsleer wordt deze bescherming 

vergeleken met een verzekering die een investeerder sluit met de emittent ter handhaving van 

de economische waarde van zijn investering.
125

 

73. De nieuwe conversieprijs staat geheel los van het aantal nieuwe aandelen dat tegen een 

lagere prijs wordt uitgegeven. Dat betekent dat zelfs de uitgifte van één enkel aandeel tegen 

een lagere prijs aanleiding zal geven tot een verlaging van de conversieprijs tot de prijs van 

het nieuwe aandeel.
126

 Zoals uit de verdere bespreking zal blijken, is juist dit het verschil met 

een weighted average ratchet, die bij de bepaling van de nieuwe conversieprijs wel rekening 

houdt met de hoeveelheid van nieuwe aandelen. 

Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 2.000.000€. Hij wordt 

vertegenwoordigd door 1.000.000 aandelen, in handen van haar oprichters (AH‟s). De 

waarde van één aandeel is 2€. 

OH bezit 500.000 obligaties van Lubov, die hij verkregen heeft tegen 1.000.000€. De 

obligaties zijn converteerbaar in 500.000 aandelen van de emittent. De conversieprijs is 

dus gelijk aan 2€. Het conversierecht van de obligatiehouder wordt door een full ratchet 

beschermd. De balans van de emittent ziet er als volgt uit: 
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 Activa Balans Passiva 

  EV 2.000.000€ 

   - Kapitaal 1.000.000 A‟s 

 

 VV 1.000.000€ 

   - CO‟s 500.000 

 

Indien de obligatiehouder zou overgaan tot conversie dan zou de balans van de emittent 

als volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 2.000.000 + 1.000.000) 

   - Kapitaal 1.500.000 A‟s (= 1.000.000 + 500.000) 

 

 VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De volgende tabel geeft de verhoudingen weer in geval van deze conversie: 

ZONDER VERWATERING  

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen %
127

 Waarde
128

 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 66,7 2.000.000 

OH  1.000.000 2 500.000 33,3 1.000.000 

Totaal 2.000.000  1.500.000 100 3.000.000 

In een latere fase wordt het kapitaal van de emittent met 1.000.000€ verhoogd d.m.v. 

uitgifte van 1.000.000 nieuwe aandelen. De uitgifteprijs per aandeel bedraagt dus 1€. 

Dit is de marktwaarde van onderliggende aandelen op het ogenblik van de 

kapitaalverhoging. De bestaande aandeelhouders en de obligatiehouder zijn echter niet 

bereid te investeren. Een derde (NI) wil wel investeren tegen 1€ per aandeel.  

Indien de obligatiehouder na deze kapitaalverhoging zou overgaan tot conversie, dan 

zou de balans van de emittent als volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000) 

  - Kapitaal 2.500.000 A‟s (= 1.000.000 + 1.000.000 + 500.000) 

 

 VV 0€ 

  - CO‟s 0 
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De tabel hierna geeft een overzicht van de resultaten in geval van conversie: 

VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 40 1.200.000 

OH  1.000.000 2 500.000 20 600.000 

NI  1.000.000 1 1.000.000 40 1.200.000 

Totaal 3.000.000  2.500.000 100 3.000.000 

Zoals te zien, zijn de aandelen, die de OH naar aanleiding van de conversie zal 

verkrijgen, enkel nog 600.000€ waard i.p.v. 1.000.000€. De kapitaalverhoging leidt ook 

tot procentuele verwatering. Zijn oorspronkelijke participatiepercentage van 33,3% is 

gedaald tot 20%. 

Gezien de prijs van de nieuwe uitgifte (1€) lager is dan de conversieprijs van 

converteerbare obligaties (2€), treedt de full ratchet in werking. Dit leidt tot de 

verlaging van de conversieprijs tot 1€. Het aantal aandelen waarop de houder van 

converteerbare obligaties recht heeft is hierdoor gelijk aan: 

          
          

  
 

Na de conversie tegen de aangepaste conversieprijs zou de balans van de emittent als 

volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000) 

   - Kapitaal 3.000.000 A‟s (= 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000) 

 

 VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De tabel hierna geeft de verhoudingen weer na de conversie tegen de aangepaste 

conversieprijs: 

VERWATERING → FULL RATCHET 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 33,3 1.000.000 

OH  1.000.000 1 1.000.000 33,3 1.000.000 

NI  1.000.000 1 1.000.000 33,3 1.000.000 

Totaal 3.000.000 3.000.000 100 3.000.000 
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b) Opmerkingen 

74. Zoals het voorbeeld hierboven weergeeft, zorgt een full ratchet voor een volledige 

bescherming tegen economische verwatering in geval van kapitaalverhoging tegen een 

uitgifteprijs kleiner dan de conversieprijs. Zo wordt de initiële investeringswaarde 

(1.000.000€) volledig gehandhaafd. Dit geldt ook voor het potentiële participatiepercentage 

(33,3%). 

75. Wat de bestaande aandeelhouders betreft, valt hier op dat de toepassing van een full 

ratchet aanleiding geeft tot zowel procentueel alsook economisch verwatering van hun 

aandelen. Zonder de toepassing van het beding zou hun participatiepercentage in de emittent 

40% bedragen. Met de inwerkingtreding ervan is het enkel nog 33,3%.
129

 M.b.t. de 

economische waarde, leidt de full ratchet tot een daling van 1.200.000€ tot 1.000.000€. 

En omdat bij het bepalen van de nieuwe conversieprijs geen rekening gehouden wordt 

met het aantal nieuwe – tegen een lagere prijs – uitgegeven aandelen, wordt een full ratchet 

door velen als oneerlijk en overdreven beschouwd tegenover de bestaande aandeelhouders en 

aldus afgewezen.
130

 Deze zienswijze wordt door WORONOFF en ROSEN verworpen. Deze 

auteurs stellen dat een dergelijke zienswijze het doel van een full ratchet miskent, dat erin 

bestaat de houder tegen verwatering, die voortvloeit uit overwaardering wegens het bestaan 

van informatiebarrières, te beschermen. Deze aard verwatering bestaat al op het moment van 

de investering en wordt dus niet door de nieuwe uitgifte zelf veroorzaakt. Om die reden is het 

aantal van de nieuwe aandelen dat tegen een lagere prijs wordt uitgegeven dan ook 

irrelevant.
131

 

Hoewel deze laatste stelling theoretisch correct is, moet het gedeeltelijk worden 

verworpen, aangezien het geen rekening houdt met het feit dat ook andere oorzaken dan 

informatiebarrières tot waardedaling van de investering kunnen leiden. Zo bijvoorbeeld een 

algemene waardedaling in de markt voor gelijkaardige investeringen.  
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76. Verder, de toepassing van de full ratchet leidt ook tot de procentuele verwatering van de 

rechten van de nieuwe investeerder. Zonder de toepassing van het beding zou de participatie 

van de nieuwe investeerder in de emittent 40% bedragen. Met de inwerkingtreding van de full 

ratchet is het participatiepercentage enkel nog 33,3%.  

In de praktijk zal de nieuwe investeerder zijn investering afhankelijk stellen van het 

verkrijgen en behoud van een bepaald participatiepercentage in de emittent.
132

 Om deze wens 

tegemoet te komen moet de emittent voor hetzelfde bedrag aan de nieuwe investeerder een 

groter aantal aandelen toekennen. Dit leidt tot een verlaagde uitgifteprijs per nieuw aandeel. 

Wanneer de nieuwe aandelen tegen deze lagere prijs worden uitgegeven, moet wegens het 

bestaan van de full ratchet ook de conversieprijs van de obligatiehouder weer worden 

verlaagd tot de gecorrigeerde uitgifteprijs. De verdere aanpassing van de conversieprijs geeft 

de houder van converteerbare obligaties het recht om een nog groter aantal aandelen te 

verwerven. De extra aandelen vergroten het totale aantal aandelen, waardoor het 

participatiepercentage van de nieuwe investeerder weer daalt en waardoor de uitgifteprijs 

weer verlaagd moet worden.
133

 Met andere woorden, de inwerkingtreding van de full ratchet 

leidt tot het ontstaan van een neerwaartse spiraal (“death spiral” genoemd) dat pas een einde 

bereikt wanneer zowel het participatiepercentage van de nieuwe investeerder alsook de 

initiële investeringswaarde van de houder van converteerbare obligaties tegelijkertijd 

gehandhaafd worden. Doordat er geen correctie gebeurt ten voordele van de bestaande 

aandeelhouders, leidt het geheel tot een nog sterkere verwatering van hun rechten.
134

 

77. Wegens haar ingrijpende gevolgen op de rechten van de bestaande aandeelhouders, is 

het gebruik van een full ratchet uitzonderlijk
135

 en blijft het beperkt tot hoog riskante 

investeringen. In dergelijke situaties zijn de startende ondernemers gedwongen om een 

volledige anti-verwateringsbescherming in de vorm van een full ratchet te bieden, willen zij 

derden ertoe bewegen in hun onderneming te investeren. 

Om deze derden ertoe te bewegen in een risicovolle onderneming te investeren en 

tegelijkertijd de nadelen van een full ratchet voor de bestaande aandeelhouders te beperken, 

stellen de tegenstaanders van deze clausule voor het gebruik ervan in de tijd te beperken. Zo 
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raadt men een periode van drie maanden tot één jaar vanaf de investering aan, want 

informatiebarrières bestaan vooral in de beginperiode van de investering. Dat wil zeggen, hoe 

langer de periode tussen de initiële investering en een down round, hoe waarschijnlijker het 

wordt dat aan de grondslag van de waardedaling andere oorzaken dan informatiebarrières 

liggen.
136

  

c) Praktijkvoorbeeld 

78. Wat het toepassingsgebied betreft, wordt in deze clausule gesteld dat er geen aanpassing 

van de conversieprijs zal plaatsvinden wanneer de emittent bijkomende aandelen uitgeeft in 

het kader van normale gang van zaken. Dit is een te algemene bepaling die aanleiding kan 

geven tot interpretatieproblemen. Immers, wat is “de normale gang van zaken” voor deze 

emittent? 

Een betere, in de rechtsleer aanbevolen, clausule is de volgende: 
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 F. D. TANNENBAUM, Organizing, financing, growing, and selling businesses: forms and advice for lawyers, 
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1255; J. W. BARTLETT en R. BARRETT, Advanced private equity term sheets and Series A documents, New York, 

Law Journal Press, 2003, 3-192.  
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 Confidential non-binding term sheet, www.scribd.com/LgVIP/d/29809132-Senior-Secured-Convertible-
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138

 R. PEARCE en S. BARNES, Raising Venture Capital, West Sussex, Wiley, 2006, 198. 

The Conversion Price of the Debenture shall be subject to adjustment for issuances of 

Equity or Equity Linked Financings (other than issuances related to this Financing) at a 

purchase price of less than the Conversion price […], such that the conversion price 

shall be adjusted using full ratchet price-based price protection on such new issuances 

subject to customary adjustments such that the Conversion Price of the Debenture […] 

shall be fully adjusted down to that future common stock or conversion price as price-

based anti-dilution. No adjustments shall be made for any stock issuances (carve-outs) 

that the Company makes in the normal course of business operations.
137

 

“Anti-dilution rights will not apply to the following securities issues: (i) Ordinary 

Shares issued as a consequence of the exercise of options under the ESOP, (ii) securities 

offered or sold to third parties pursuant to an IPO, (iii) Ordinary Shares issued on the 

conversion of the A Shares, (iv) securities issued pursuant to any group reorganization, 

Merger or Sale, (v) securities issued as consideration for the acquisition by the 

Company of third party assets, or other business or entity, and (vi) securities issued to 

third parties as part of a commercial collaboration or other arm’s length commercial 

undertaking.”
138
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Deze clausule somt duidelijk alle verrichtingen op die buiten het toepassingsgebied van 

de anti-verwateringsclausule vallen. Zoals uit het gebruik van de hoofdletters blijkt (bv. 

Ordinary Shares), wordt hier bovendien ieder belangrijk begrip gedefinieerd. Een dergelijk 

beding voorkomt dan ook latere geschillen. 

79. Verder valt hier op dat bij de redactie van deze full ratchet de raad van de meerderheid 

van de auteurs niet gevolgd werd betreffende de beperking ervan in de tijd (supra nr. 77). 

 Weighted average ratchet B.

a) Werking 

80. Een weighted average ratchet beschermt het conversierecht tegen verwatering door de 

conversieprijs te verlagen tot het gewogen gemiddelde van de conversieprijs en de prijs van 

de nieuwe uitgifte.
139

 Dit in tegenstelling tot een full ratchet, waarbij de conversieprijs tot de 

prijs van de nieuwe uitgifte wordt verlaagd. 

81. Zoals bij een full ratchet, treedt de clausule in werking telkens wanneer het kapitaal van 

de emittent verhoogd wordt door uitgifte van (rechten op) aandelen tegen een prijs die lager is 

dan de conversieprijs van de betrokken converteerbare obligaties. Maar in tegenstelling tot 

een full ratchet, wordt hier bij de bepaling van de nieuwe conversieprijs wél rekening 

gehouden met het aantal nieuwe aandelen dat tegen een lagere prijs wordt uitgegeven.
140

 

82. De formules waarmee de conversieprijs berekend wordt kunnen verschillende vormen 

aannemen, die evenwel op hetzelfde neerkomen. Hieronder worden enkele van deze formules 

weergegeven: 

                            
          

         141
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         142
 

                            
          

         143
 

Waarbij: 

CP0  de voorafgaande conversieprijs is; 

A0  het totale aantal bestaande aandelen is vóór de kapitaalverhoging; 

€  de som is van het te verkrijgen bedrag voor de nieuwe uitgifte; 

A1  het aantal nieuwe aandelen is; 

P1  de prijs is per nieuw uitgegeven aandeel en 

Y  het totale te verkrijgen bedrag is voor de nieuwe aandelen gedeeld door de 

voorafgaande conversieprijs (€ / CP0). 

83. Om de vergelijking tussen een full en een weighted average ratchet duidelijk te 

illustreren wordt deze clausule op dezelfde situatie als in het voorgaande voorbeeld toegepast. 

Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 2.000.000€. Hij wordt 

vertegenwoordigd door 1.000.000 aandelen, in handen van haar oprichters (AH‟s). De 

waarde van één aandeel is 2€. 

OH bezit 500.000 obligaties van Lubov, die hij verkregen tegen 1.000.000€ heeft. De 

obligaties zijn converteerbaar in 500.000 aandelen van de emittent. De conversieprijs is 

dus gelijk aan 2€. Het conversierecht van de obligatiehouder wordt door een weighted 

average ratchet beschermd. De balans van de emittent ziet er als volgt uit: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 2.000.000€ 

   - Kapitaal 1.000.000 A‟s 

 

 VV 1.000.000€ 

   - CO‟s 500.000 
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Indien de obligatiehouder zou overgaan tot conversie dan zou de balans van de emittent 

als volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 2.000.000 + 1.000.000) 

   - Kapitaal 1.500.000 A‟s (= 1.000.000 + 500.000) 

 

 VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De volgende tabel geeft de verhoudingen weer in geval van deze conversie: 

ZONDER VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen %
144

 Waarde
145

 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 66,7 2.000.000 

OH  1.000.000 2 500.000 33,3 1.000.000 

Totaal 2.000.000  1.500.000 100 3.000.000 

In een latere fase wordt het kapitaal van de emittent met 1.000.000€ verhoogd d.m.v. 

uitgifte van 1.000.000 nieuwe aandelen. De uitgifteprijs per aandeel bedraagt dus 1€. 

Dit is de marktwaarde van onderliggende aandelen op het ogenblik van de 

kapitaalverhoging. De bestaande aandeelhouders en de obligatiehouder zijn echter niet 

bereid te investeren. Een derde (NI) wil wel investeren tegen 1€ per aandeel.  

Indien de obligatiehouder na deze kapitaalverhoging zou overgaan tot conversie, dan 

zou de balans van de emittent als volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000) 

  - Kapitaal 2.500.000 A‟s (= 1.000.000 + 1.000.000 + 500.000) 

 

 VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De tabel hierna geeft een overzicht van de verhoudingen in geval van conversie: 

VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 40 1.200.000 

OH  1.000.000 2 500.000 20 600.000 

                                                 
144

 Het participatiepercentage wordt als volgt berekend: aantal aandelen / geheel aantal aandelen x 100. 
145

 De waarde wordt als volgt verkregen: waarde onderneming / totale aantal aandelen = waarde per aandeel. 

Dan, waarde per aandeel x aantal aandelen van een aandeelhouder. 
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NI  1.000.000 1 1.000.000 40 1.200.000 

Totaal 3.000.000  2.500.000 100 3.000.000 

Zoals te zien, zijn de aandelen, die OH naar aanleiding van de conversie zal verkrijgen, 

enkel nog 600.000€ waard i.p.v. 1.000.000€. De kapitaalverhoging leidt ook tot 

procentuele verwatering. Het oorspronkelijke participatiepercentage van 33,3% is 

gedaald tot 20%. 

Aangezien de uitgifte tegen een lagere prijs dan de conversieprijs plaatsvindt, treedt de 

weighted average ratchet in werking en leidt tot de verlaging van de conversieprijs tot:  

        
                               

                     
 

Hierdoor heeft de investeerder recht op een groter aantal aandelen. Namelijk: 

        
         

   
 

Na de conversie tegen de nieuwe conversieprijs zou de balans van de emittent als volgt 

uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000) 

  - Kapitaal 2.666.667 A‟s (= 1.000.000 + 1.000.000 + 666.667) 

 

 VV 0€ 

 - CO‟s 0 

 

De volgende tabel toont het resultaat aan van de conversie tegen de aangepaste 

conversieprijs: 

VERWATERING → WEIGHTED AVERAGE RATCHET 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 37,5 1.125.000 

OH  1.000.000 1,5 666.667 25 750.000 

NI  1.000.000 1 1.000.000 37,5 1.125.000 

Totaal 3.000.000  2.666.667 100 3.000.000 
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b) Opmerkingen 

84. Bij vergelijking van het voorbeeld hierboven met het voorbeeld waarin een full ratchet 

werd toegepast (supra nr. 73), blijkt duidelijk dat een weighted average ratchet de meer 

gematigde vorm is van de conversieprijs-formule.
146

 Hierbij wordt, in tegenstelling tot de full 

ratchet, de kost van overwaardering wegens het bestaan van informatiebarrières enkel 

gedeeltelijk overgedragen op de oude aandeelhouders.
147

 Met andere woorden, een weighted 

average ratchet beschermt het conversierecht minder dan een full ratchet. Als spiegelbeeld 

daarvan leidt de toepassing van een weighted average ratchet tot een minder verregaande 

verwatering van de rechten van de bestaande aandeelhouders dan een full ratchet. Dit geldt 

zowel voor de economische alsook voor de procentuele verwatering.  

Gezien een weighted average ratchet bij de inwerkingtreding minder verregaande 

nadelen voor de bestaande aandeelhouders met zich mee brengt, is het gebruik ervan bij 

risicovolle investeringen, zoals een venture capital, de regel. Dit in tegenstelling tot de full 

ratchet die eerder de uitzindering vormt.
148

 

85. WORONOFF en ROSEN staan afwijzend tegenover het gebruik van een weighted average 

ratchet. Deze auteurs stellen dat de bedoeling van een conversieprijs-formule is de houder 

tegen overwaardering wegens informatiebarrières te beschermen. Door de opname van de 

oorspronkelijke conversieprijs in de formule (CP0) wordt dit doel miskend. Immers, de 

oorspronkelijke conversieprijs werd vastgesteld op basis van inaccurate en onvolledige 

informatie.
149

 Het is wel mogelijk, zo de auteurs, dat de achterliggende reden voor het gebruik 

van een weighted average ratchet de moeilijkheid is om de werkelijke oorzaak van de 

waardedaling vast te stellen. Door het gebruik van dit beding wordt dan ook getracht te 
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vermijden dat de bestaande aandeelhouders de kost van de waardedaling wegens andere 

oorzaken dan informatiebarrières, geheel zouden dragen.
150

 

86. Verder moet erop worden gewezen dat een weighted average bij de berekening van de 

nieuwe conversieprijs, in tegenstelling tot een full ratchet, wél rekening houdt met de 

hoeveelheid van de nieuwe aandelen. Aldus leidt een weighted average ratchet tot een 

sterkere verlaging van de conversieprijs naarmate het aantal nieuwe aandelen (A1) stijgt.
151

 Dit 

kan ook uit de formule(s) worden afgeleid: 

                            
                 

         
 

Voorbeeld (vervolg):  

Zou de emittent in het voorgaande voorbeeld in plaats van 1.000.000 aandelen 

2.000.000 aandelen tegen 1€ uitgeven, dan zou de nieuwe conversieprijs gelijk zijn aan: 

       
                             

                       
 

Door de verhoging van het aantal nieuwe aandelen daalt de nieuwe conversieprijs van 

1,5€ naar 1,3€. 

87. Een ander gegeven dat opvalt, is het feit dat de conversie van obligaties tegen de 

aangepaste conversieprijs aanleiding geeft tot de boekhoudkundige waardestijging van de 

aandelen van de nieuwe investeerder. Zo toont het voorbeeld aan dat de aandelen van de 

nieuwe investeerder na de conversie 1.125.000€ waarde zijn; aldus 125.000€ meer dan de 

oorspronkelijke investering (1.000.000€). 

De verklaring daarvoor is het feit dat een door weighted average ratchet aangepaste 

conversieprijs hoger is dan de marktwaarde van de onderliggende aandelen. Hierdoor betaalt 

de obligatiehouder te veel voor de aandelen die hij verkrijgt naar aanleiding van de conversie. 

De som van het te veel betaalde wordt opgenomen in het eigen vermogen zonder dat er 

aandelen tegenover staan. Dit leidt tot de stijging van de boekwaarde van alle aandelen, 

inclusief deze van de nieuwe investeerder. 
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De verrijking van de nieuwe investeerder n.a.v. de conversie van obligaties is echter 

louter theoretisch. In de praktijk zal een redelijke obligatiehouder niet overgaan tot conversie 

wanneer de marktwaarde van onderliggende aandelen lager is dan de (nieuwe) conversieprijs. 

Deze situatie is evenwel niet louter theoretisch wanneer de conversie plaatsvindt buiten de wil 

van de obligatiehouder. Daarbij kan gedacht worden aan automatisch converteerbare 

obligaties, waarbij de obligatie op de vervaldag of bij verwezenlijking van een bepaalde 

voorwaarde automatisch converteert in de aandelen van de emittent, onafhankelijk van de wil 

van de emittent of van de obligatiehouder. 

c) Vormen 

88. Een weighted average ratchet - formule kan twee vormen aannemen: “broad-based” en 

“narrow-based”. Het verschil tussen deze vormen slaat op het in aanmerking te nemen 

(rechten op) effecten uitgegeven door de emittent vóór de kapitaalverhoging.
152

 Toegepast op 

de hierboven vermelde formules betreft het verschil de A0.
153

 

                            
                 

         
 

 

Bij een broad-based weighted average wordt met alle bestaande aandelen en andere 

toegekende rechten tot verkrijging van aandelen rekening gehouden. Dat wil zeggen dat niet 

enkel bestaande kapitaalaandelen worden meegerekend, maar ook bijvoorbeeld warrants, 

converteerbare obligaties en andere opties.
154

 

Bij een narrow-based weighted average worden bepaalde effecten die converteerbaar 

zijn in kapitaalaandelen of rechten tot verkrijging van aandelen niet in aanmerking 
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genomen.
155

 Afhankelijk van de omvang van de uitgesloten effecten of rechten, kunnen 

narrow-based weighted average - formules onder elkaar sterk verschillen. In het begin van 

het spectrum kan een narrow-based formule heel dicht bij een broad-based formule komen te 

staan. Bijvoorbeeld omdat enkel warrants worden uitgesloten. Op het einde van het spectrum 

kan de uitsluiting slaan op alle converteerbare effecten en rechten op aandelen, zodat enkel de 

al bestaande kapitaalaandelen in rekening worden gebracht.
156

 In het midden van het spectrum 

vindt men de zogenaamde “middle-of-the-road-formula”, waarbij enkel rekening wordt 

gehouden met de al bestaande aandelen en de aandelen waarop de beschermde 

obligatiehouder naar aanleiding van de conversie recht heeft.
157

 

89. Zoals het voorbeeld hierna zal aantonen, leidt de afname van A0 tot de toename van de 

anti-verwateringsbescherming van het beschermde conversierecht. Om die reden biedt een 

narrow-based weighted average ratchet betere bescherming dan een middle-of-the-road-

formula en deze laatste een betere bescherming dan een broad-based weighted average 

ratchet.
158

 Dit komt doordat de nieuwe conversieprijs kleiner wordt naarmate A0 daalt.
159

 In 

economische termen uitgedrukt, betekent dit dat de omvang van het overgedragen risico van 

de beschermde houder op de onbeschermde aandeelhouders en anderen, bij een narrow-based 

weighted average groter is dan dat bij een broad-based weighted average. 

Als tegenovergestelde daarvan, leidt de inwerkingtreding van een broad-based weighted 

average tot de minder verregaande procentuele en economische verwatering van de rechten 

van de bestaande aandeelhouders (en anderen zonder bescherming) dan een narrow-based 

weighted average ratchet. 
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Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 2.000.000€. Hij wordt 

vertegenwoordigd door 1.000.000 gewone aandelen in handen van haar oprichters 

(AH‟s). De waarde van een aandeel is dus 2€. 

Daarnaast heeft Lubov 500.000 converteerbare obligaties uitgegeven tegen 1.000.000€. 

De obligaties zijn converteerbaar in 500.000 aandelen van de emittent. De 

conversieprijs is aldus 2€. OH1 en OH2 beschikken elk 250.000 van deze obligaties 

onder dezelfde voorwaarden. 

Echter, enkel OH1 geniet anti-verwateringsbescherming in de vorm van een weighted 

average ratchet. 

De balans van de emittent ziet er als volgt uit: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 2.000.000€ 

   - Kapitaal 1.000.000 A‟s 

 

 VV 1.000.000€ 

   - CO‟s 500.000 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verhoudingen in de emittent na deze 

conversie: 

ZONDER VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen %
160

 Waarde
161

 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 66,7 2.000.000 

OH1 500.000 2 250.000 16,6 500.000 

OH2 500.000 2 250.000 16,6 500.000 

Totaal 2.000.000  1.500.000 100 3.000.000 

Op een later moment geeft de emittent 1.000.000 nieuwe aandelen uit aan een nieuwe 

investeerder (NI) tegen 1.000.000€. De uitgifte gebeurt tegen marktwaarde (1€). Zonder 

de toepassing van de weighted average ratchet leidt het in geval van conversie tot het 

volgende resultaat: 

 

                                                 
160

 Het participatiepercentage wordt als volgt berekend: aantal aandelen / geheel aantal aandelen x 100. 
161

 De waarde wordt als volgt verkregen: waarde onderneming / totale aantal aandelen = waarde per aandeel. 

Dan, waarde per aandeel x aantal aandelen van een aandeelhouder. 
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VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 40 1.200.000 

OH1 500.000 2 250.000 10 300.000 

OH2 500.000 2 250.000 10 300.000 

NI  1.000.000 1 1.000.000 40 1.200.000 

Totaal 3.000.000  2.500.000 100 3.000.000 

Aangezien de prijs van de nieuwe aandelen lager is dan de conversieprijs van OH1, 

treedt de anti-verwateringsclausule in werking. Dit leidt tot de aanpassing van de 

conversieprijs van OH1.  

NARROW-BASED WEIGHTED AVERAGE 

Is de anti-verwateringsclausule narrow-based in de strikte zin van het woord, dan zal bij 

de berekening van de nieuwe conversieprijs enkel rekening worden gehouden met de 

aandelen die reeds vóór de kapitaalverhoging bestonden. De nieuwe conversieprijs is 

gelijk aan: 

       
                               

                     
 

Hierdoor heeft de investeerder recht op een groter aantal aandelen. Namelijk: 

        
       

   
 

De volgende tabel geeft een overzicht van de situatie in de emittent bij de conversie 

tegen de nieuwe conversieprijs: 

VERWATERING → NARROW-BASED WEIGHTED AVERAGE 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 38,7 1.161.290,5 

OH1 500.000 1,5 333.333 12,9 387.096,5 

OH2 500.000 2 250.000 9,7 290.322,5 

NI  1.000.000 1 1.000.000 38,7 1.161.290,5 

Totaal 3.000.000  2.583.333 100 3.000.000 
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BROAD-BASED WEIGHTED AVERAGE 

Is de anti-verwateringsclausule een broad-based weighted average, dan worden zowel 

de aandelen van de bestaande aandeelhouders alsook deze waarop OH1 en OH2 recht 

hebben in aanmerking genomen. Zo is de nieuwe conversieprijs gelijk aan: 

       
                            

                       
 

Het aantal aandelen dat OH1 na de aanpassing van de conversieprijs kan verkrijgen is: 

        
        

    
 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verhoudingen in de vennootschap na de 

conversie door beide obligatiehouders: 

VERWATERING → BROAD-BASED WEIGHTED AVERAGE 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 39 1.170.731 

OH1 500.000 1,6 312.500 12,2 365.854 

OH2 500.000 2 250.000 9,8 292.684 

NI  1.000.000 1 1.000.000 39 1.170.731 

Totaal 3.000.000  2.562.500 100 3.000.000 

MIDDLE-OF-THE-ROAD-FORMULA 

Is de anti-verwateringsclausule een middle-of-the-road-formula, dan worden enkel de 

bestaande aandelen en de aandelen waarop OH1 recht heeft in rekening gebracht. In dat 

geval is de nieuwe conversieprijs gelijk aan:  

        
                            

                       
 

Het aantal aandelen dat OH2 na de aanpassing van de conversieprijs kan verkrijgen is: 

        
        

     
 

De volgende tabel geeft het resultaat weer na de inwerkingtreding van de middle-of-the-

road-formula: 
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VERWATERING → MIDDLE-OF-THE-ROAD-FORMULA 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s 1.000.000 1 1.000.000 38,9 1.166.144 

OH1 500.000 1,55 322.581 12,5 376.176 

OH2 500.000 2 250.000 9,7 291.536 

NI  1.000.000 1 1.000.000 38,9 1.166.144 

Totaal 3.000.000  2.572.581 100 3.000.000 

d) Praktijkvoorbeeld 

90. Wat het toepassingsgebied betreft, stelt deze clausule dat er geen aanpassing van de 

conversieprijs zal plaatsvinden wanneer de uitgifte ten voordele van bepaalde groep van 

personen gebeurt. 

Verder, betreft het een broad-based weighted average en aldus niet een narrow-based. 

Dat betekent dat men hier voor een kleinere bescherming van het conversierecht gekozen 

heeft.  

Ten slotte, bevat dit beding geen formule ter berekening van de conversieprijs. 

Blijkbaar bestaat er eensgezindheid in de praktijk betreffende de interpretatie ervan. 

e) Current quotient formula 

91. De current quotient formula
163

 is een variante van een weighted average ratchet waarbij 

bij de aanpassing van de conversieprijs naar aanleiding van een down round rekening wordt 

                                                 
162

 Sample Term Sheet for Private Placement, 

www.nesheimgroup.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Termsheet_-_disguised_sample.354194152.pdf, 2 
163

 Ook wel “two-way conversion price clause” genoemd. S. A. KAPLAN, “Piercing the Corporate Boilerplate: 

Anti-Dilution Clauses in Convertible Securities”, Chi. L. Rev. 1965, afl. 33, 9. 

Conversion price will be adjusted on broad-based weighted average basis in the event of 

an issuance below [conversion] price. No adjustment shall be made for the sale of 

Common Stock to employees, directors or consultants.
162
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gehouden met vroegere uitgiftes tegen een prijs hoger dan de conversieprijs (in het Engels: 

“upward adjustment”).
164

  

92. De opname van deze clausule wordt door de bestaande aandeelhouders verdedigd. 

Daarbij stellen zij dat indien zij bestraft worden voor een down round dan moeten zij ook 

„beloond‟ worden wanneer na de uitgifte van de converteerbare obligaties kapitaalverhoging 

heeft plaatsgevonden tegen een uitgifteprijs hoger dan de conversieprijs.
165

 De current 

quotient formula ziet er als volgt uit: 

                            
                           

              166
 

Waarbij: 

CP0  de voorafgaande conversieprijs is; 

A0  het totale aantal bestaande aandelen is vóór de kapitaalverhoging; 

A1  het aantal nieuwe aandelen is; 

P1  de prijs is per nieuw aandeel; 

P- de prijs is per aandeel bij de uitgifte tegen een prijs hoger dan de conversieprijs en 

A- het aantal aandelen is bij de uitgifte tegen een prijs hoger dan de conversieprijs.
167

 

 

93. De gevolgen van de toepassing van deze clausule wordt het best door een voorbeeld 

uitgelegd: 

Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 2.000.000 dat bestaat uit 

1.000.000 aandelen, in handen van haar oprichters (AH‟s). De waarde van één aandeel 

is 2€. 
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 Bij de vergelijking van de current quotient formula met de gewone weighted average ratchet, wordt 

het duidelijk dat het hier om een weighted average - formule gaat waaraan de prijs en het aantal van de 

voorafgaande uitgifte worden toegevoegd: 
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Investeerder OH beschikt over 500.000 obligaties van Lubov, waarvoor hij 1.000.000€ 

betaald heeft. De obligaties zijn converteerbaar in 500.000 aandelen van de emittent. 

Dat betekent dat de conversieprijs 2€ bedraagt. OH geniet bovendien anti-

verwateringsbescherming in de vorm van een current quotient formula. 

In de tweede fase verhoogt de emittent haar kapitaal door middel van uitgifte van 

1.000.000 nieuwe aandelen. De prijs per nieuw aandeel is gelijk aan de marktwaarde; 

namelijk 3€. De investeerder is D. 

In de derde fase voert de emittent nog een kapitaalverhoging door, waarbij weer 

1.000.000 bijkomende aandelen worden uitgegeven aan een derde (NI). De uitgifte 

geschiedt tegen de ondertussen gedaalde marktwaarde, namelijk 1€. Het kapitaal van de 

emittent wordt dus met 1.000.000€ verhoogd. 

Aangezien de uitgifteprijs bij deze laatste kapitaalverhoging (1€) lager is dan de 

conversieprijs (2€), treedt de current quotient formula in werking en verlaagt de 

conversieprijs tot: 

     
                                              

                                   
 

Door de verlaging van de conversieprijs heeft de houder van converteerbare obligaties 

recht op een groter aantal aandelen. Namelijk: 

        
         

 
 

94. Om het verschil met een gewone weighted average ratchet nog duidelijker te maken 

wordt hierna op dezelfde situatie een gewone weighted average ratchet toegepast. 

Voorbeeld (vervolg): 

De nieuwe conversieprijs na de inwerkingtreding van de gewone weighted average 

ratchet is: 

       
                              

                       
 

Het aantal aandelen dat de betrokken obligatiehouder n.a.v. conversie kan verkrijgen is: 
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Zoals deze vergelijking weergeeft, biedt een gewone weighted average meer 

bescherming aan de betrokkene obligatiehouder dan een current quotient formula. 

Omgekeerd, leidt de toepassing van deze laatste formule tot een minder verregaande 

verwatering van de rechten van bestaande aandeelhouders dan een weighted average ratchet. 

95. Belangrijk is ook te weten dat een current quotient formula niet in de omgekeerde 

volgorde werkt. Dat wil zeggen dat wanneer er eerst een down round plaatsvindt waarbij de 

conversieprijs verlaagd wordt en later het kapitaal verhoogd wordt tegen een uitgifteprijs 

hoger dan de conversieprijs, de conversieprijs niet zal worden verhoogd.
168

 Toegepast op het 

voorafgaande voorbeeld betekent dit dat indien in de eerste fase aandelen aan 1€ worden 

uitgegeven en de conversieprijs aldus verlaagd wordt tot 1,5€ en later een uitgifte aan 3€ 

plaatsvindt, de conversieprijs niet verhoogd zal worden tot 2€. 

96. Bovendien, kan de toepassing van een current quotient formula niet resulteren in een 

conversieprijs die hoger is dan de initiële. Er is aldus een plafond voor de conversieprijs.
169

 

Toegepast op het voorgaande voorbeeld, betekent dit dat bij toepassing van deze clausule de 

conversieprijs niet meer kan bedragen dan 2€. 

97. Verder valt op te merken dat de current quotient formula kan, net zoals een gewone 

weighted average ratchet, broad-based of narrow-based zijn. 

98. Ten slotte moet erop worden gewezen dat het gebruik van een current quotient formula 

resulteert in de volledige uitholling van het doel van een weighted average ratchet. Zoals 

hierboven al gesteld, is het doel van deze laatste clausule (als een vorm van conversieprijs-

formule) de investeerder tegen overwaardering wegens het bestaan van informatiebarrières te 

beschermen. De vraag is: indien de emittent aandelen uitgeeft tegen een prijs die lager is dan 

de conversieprijs, maar wanneer er een voorafgaande uitgifte heeft plaatsgevonden tegen een 

hogere prijs dan de conversieprijs, kan er dan nog sprake zijn van overwaardering op het 

ogenblik van de initiële investering? Immers, de voorafgaande kapitaalverhoging tegen een 

hogere uitgifteprijs levert het bewijs op dat de investeerder zijn investering niet 

overgewaardeerd heeft en dus aan de grondslag van de volgende down round een andere 

oorzaak ligt dan de overwaardering wegens onvoldoende of inaccurate informatie. 
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 Opmerkingen gemeen aan full en weighted average ratchet C.

99. Zoals uit de toelichting hierboven blijkt, is de inwerkingtreding van een conversieprijs-

formule afhankelijk van de waarde van de initiële investering; in die zin dat de conversieprijs 

wordt aangepast wanneer de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen minder bedraagt dan de 

initiële conversieprijs. Dit heeft tot gevolg dat hoe optimistischer een onderneming 

gewaardeerd wordt op het ogenblik van de initiële investering, hoe sneller een conversieprijs-

formule in werking zal treden en aanleiding geven tot verwatering van de rechten van de 

bestaande aandeelhouders. Dit is een gegeven waarmee ondernemers rekening moeten houden 

bij de promotie van hun onderneming.
170

 Er is vooral grote voorzichtigheid geboden wanneer 

de anti-verwateringsbescherming de vorm van een full ratchet aanneemt. 

100. Hierboven werd ook gesteld dat de waardedaling van de onderneming en dus ook de 

investering, naast overwaardering, ook het gevolg kan zijn van verschillende andere factoren, 

zoals een algemene waardedaling van gelijkaardige investeringen. Er werd ook gesteld dat het 

probleem (gedeeltelijk) opgelost wordt door te kiezen voor een weighted average ratchet, in 

plaats van een full ratchet. De auteurs BARNES en PEARCE stellen een andere oplossing voor. 

Namelijk de opneming van een clausule die de inwerkingtreding van de conversieprijs-

formule uitsluit wanneer de enige oorzaak van een down round de algemene situatie in de 

markt is.
171

 

101. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de keuze voor een conversieprijs-formule (full of 

weighted average ratchet) tot gevolg heeft dat het conversierecht niet wordt beschermd en 

dus de conversieprijs niet zal worden aangepast, wanneer de prijs van de nieuwe uitgifte lager 

is dan de actuele waarde van de aandelen, maar hoger dan of gelijk aan de initiële 

investeringswaarde. 

Voorbeeld: 

A investeert in converteerbare obligaties van vennootschap Lubov. De investeerder 

schat de marktwaarde van de onderliggende aandelen 1€.  

A koopt 1.000.000 obligaties tegen 1.000.000€, converteerbaar in 1.000.000 aandelen 

van de emittent. In de uitgiftevoorwaarden wordt in een conversieprijs-formule 

voorzien. 
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Bij een latere kapitaalverhoging worden aandelen uitgegeven tegen 1€. De marktwaarde 

per aandeel op dat ogenblik is echter 1,20€. 

Gevolg: 

De anti-verwateringsclausule zal niet in werking treden, aangezien er geen verwatering 

is in de zin van de conversieprijs-clausule (1€ → 1€). 

 Pay to Play D.

102. De meeste investeringsovereenkomsten die ter bescherming van de investeerder een 

conversieprijs-formule inhouden, bevatten ook een pay to play - clausule.
172

 Bij een pay to 

play - clausule
173

 wordt de inwerkingtreding van een conversieprijs-formule afhankelijk 

gesteld van de pro rata participatie van de beschermde investeerder aan de betrokken 

kapitaalverhoging.
174

 

103. Met de opname van dit beding willen de bestaande aandeelhouders de beschermde 

investeerder ertoe aanzetten de emittent in de moeilijke tijden financieel bij te staan en 

diegenen die het niet doen te bestraffen. Meer precies, wil men de beschermde investeerder 

dwingen om aan een down round financing deel te nemen. Maar ook de houders van 

converteerbare obligaties hebben belang bij de opname van deze clausule wanneer zij en hun 

mede-obligatiehouders een syndicaat vormen. Zij zullen tevreden zijn te zien dat ook hun 

mede-investeerders verplicht worden de emittent financieel te steunen, gezien de waarde van 

hun investering afhankelijk is van het succes van de emittent.
175

 

104. Bij de redactie van een pay to play moeten twee zaken duidelijk bepaald worden.  
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Ten eerste, hoeveel precies moet de beschermde investeerder bijdragen bij de 

kapitaalverhoging om de contractuele anti-verwateringsbescherming te kunnen genieten? Zo 

moet bepaald worden of de pro rata betrekking heeft op de gehele som van de 

kapitaalverhoging of enkel op de som die na de participatie van de bestaande aandeelhouders 

overblijft.
176

 

Voorbeeld: 

De houder van converteerbare obligaties met een anti-verwateringsbescherming kan 

door de conversie 10% van alle aandelen van de emittent verwerven. 

De emittent heeft een verdere financiering van 1.000.000€ nodig. De bestaande 

aandeelhouders willen of kunnen enkel voor 500.000€ bijdragen. 

De vraag is: moet de beschermde obligatiehouder 10% van 1.000.000€ (d.i. 100.000€) 

bijdragen of van de overige 500.000€ (d.i. 50.000€)? 

Ten tweede, wat is de sanctie wanneer de beschermde investeerder weigert om aan de 

kapitaalverhoging te participeren? De sanctie kan twee vormen aannemen. De eerste vorm is 

het niet toepassen van de anti-verwateringsclausule, waardoor de houder de verwatering moet 

ondergaan. De niet-toepassing van de clausule kan beperkt blijven tot de betrokken 

kapitaalverhoging, maar kan ook de gehele opheffing van de clausule betekenen, zodat de 

houder de bescherming ook voor de vroegere en toekomstige kapitaalverhogingen verliest. De 

tweede vorm is de automatische conversie van de obligaties in kapitaalaandelen van de 

emittent.
177

 

105. In de praktijk ziet een pay to play clausule als volgt uit: 
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 R. PEARCE en S. BARNES, Raising Venture Capital, West Sussex, Wiley, 2006, 197. 
177

 R. D. HARROCH en G. C. SMITH, Start-up & Emerging Companies: Planning, Financing & Operating the 

Successful Business, New York, Law Journal Press, 1997, 8-22; R. PEARCE en S. BARNES, Raising Venture 

Capital, West Sussex, Wiley, 2006, 197. 
178

 Annotated sample term sheet, http://yanivnizan.typepad.com/files/anntermsheet.pdf, 3. 

If any holder of [convertible bonds] fails to participate in the preemptive right 

described below on a pro rata basis, then such holder will lose its anti-dilution 

protection for all prior and future financings on all securities that it owns …
178

 

http://yanivnizan.typepad.com/files/anntermsheet.pdf
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 Voorlopige conclusie E.

106. De hierboven uiteengezette vormen en varianten van een conversieprijs-formule en 

daaraan gekoppelde pay to play clausule kunnen als volgt worden geïllustreerd: 

Diagram 8 

 

107. Uit wat is voorafgegaan kan worden geconcludeerd dat hoewel een conversieprijs-

formule, en een full ratchet in het bijzonder, op het eerste zicht heel verregaand lijkt te zijn, in 

de praktijk sterk gematigd wordt. Daarom is het belangrijk genuanceerder te oordelen over het 

al dan niet fair zijn van een conversieprijs-formule tegenover de bestaande aandeelhouders. 

Daarbij mag het onderzoek niet beperkt worden tot de anti-verwateringsclausule op zich, maar 

moet er telkens rekening worden gehouden met de daarmee samenhangende bedingen, zoals 

de pay to play en het bestaan van verschillende varianten, zoals een current quotient formula. 

Zo kunnen de bestaande aandeelhouders in het kader van een full ratchet gezien worden als de 

zwakkere partij. Voegt men daaraan echter een pay to play - clausule toe met een strenge 

sanctieregeling, dan ziet men een verschuiving van machtspositie van de beschermde 

investeerder naar de bestaande aandeelhouders. 

 

 

  
 Full ratchet 

 

 Full ratchet + pay to play 

 

 Narrow-based weighted average 

 

 Narrow-based weighted average + pay to play 

 

 Broad-based weighted average 

 

 Broad-based weighted average + pay to play 

 

 Narrow-based current quotient formula 

 

 Narrow-based current quotient formula + pay to play 

 

 Broad-based current quotient formula 
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§4.  Marktprijs-formule 

108. De marktprijs-formule (bekend als “market-price formula”) treedt in werking wanneer 

de emittent haar kapitaal verhoogt door uitgifte van aandelen (of toekenning van rechten ter 

verkrijging van aandelen) tegen een prijs die lager is dan de actuele marktwaarde van 

onderliggende aandelen.
179

 Aldus is er sprake van economische verwatering in de zin van 

deze clausule wanneer de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen lager is dan de marktwaarde 

van de onderliggende aandelen onmiddellijk vóór deze uitgifte. 

109. Gezien de beschermde waarde hier de actuele aandeelwaarde is, wordt de marktprijs-

formule in de praktijk gebruikt om de houder van converteerbare obligaties tegen het 

opportunistische gedrag van de bestaande aandeelhouders en het bestuur te beschermen. Om 

die reden vindt men een marktprijs-formule bij investeringen in grote publieke 

ondernemingen. Bij deze ondernemingen maakt het geen zin gebruik te maken van een 

conversieprijs-formule, aangezien hier informatiebarrières geen groot probleem vormen 

(supra nr. 38 ev.).
180

 

110. Verder in deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de werking van de marktprijs-formule 

(A), daarna volgen enkele opmerkingen betreffende deze clausule (B) en ten slotte wordt een 

voorbeeld uit de praktijk weergegeven (C). 

 Werking A.

111. De marktprijs-formule is een anti-verwateringsclausule die de actuele aandeelwaarde 

van het conversierecht tegen verwatering beschermt bij wijze van aanpassing van de 

conversieprijs, waardoor de obligaties in en groter aantal aandelen kunnen worden 

omgezet.
181

 De nieuwe conversieprijs wordt met de volgende formule berekend: 

                                
   

     

  

      

182 
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1995-1996, afl. 51, (1241) 1284. 
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 M. A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, 

Fordham L. Rev. 2005, afl. 74, (129) 143 en 151. 
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 M. A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, 

Fordham L. Rev. 2005, afl. 74, (129) 150. 
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Waarbij: 

CP0  de voorafgaande conversieprijs is; 

A0  het totale aantal bestaande aandelen is vóór de kapitaalverhoging; 

A1  het aantal nieuwe aandelen is; 

P1  de prijs is per nieuw aandeel en 

P0 de marktwaarde is per aandeel vóór de kapitaalverhoging. 

 

Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 600.000€. Hij bestaat uit 

600.000 aandelen, in handen van haar oprichters (AH‟s). De waarde van één aandeel is 

dus 1€. 

OH beschikt over 400.000 obligaties van Lubov, verworven tegen 400.000€. De 

obligaties zijn converteerbaar in 400.000 aandelen van de emittent. De conversieprijs is 

aldus 1€. OH geniet bovendien anti-verwateringsbescherming in de vorm van een 

marktprijs-formule. 

Na enkele jaren stijgt de waarde van de aandelen tot 2€. Dat betekent dat het eigen 

vermogen van de emittent verdubbeld is (1.200.000€). De balans van de emittent ziet er 

als volgt uit: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.200.000€ 

    - Kapitaal 600.000 A‟s 

 

  VV 400.000€ 

    - CO‟s 400.000  

 

Zou de obligatiehouder op dat moment overgaan tot conversie dan zou de balans als 

volgt veranderen: 
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 Activa Balans Passiva 

  EV 1.600.000€ (= 1.200.000€ + 400.000€) 

    - Kapitaal 1.000.000 A‟s (= 600.000 + 400.000) 

 

  VV 0€ 

   - CO‟s 0 

 

De tabel hierna geeft de verhoudingen weer in geval van conversie: 

ZONDER VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen %
183

 Waarde
184

 

AH’s  600.000 1 600.000 60 960.000 

OH  400.000 1 400.000 40  640.000 

Totaal 1.000.000  1.000.000 100 1.600.000 

De emittent heeft nieuwe financiële middelen nodig en beslist haar kapitaal 1.000.000 

bijkomende aandelen uit te geven. De investeerder is NI, een grootaandeelhouder van 

Lubov. Hoewel de marktwaarde van de aandelen op dat moment 2€ bedraagt, worden 

de aandelen tegen 1,5€ uitgegeven. 

De volgende balans en de tabel geven het resultaat weer na de conversie bij afwezigheid 

van een anti-verwateringsclausule. 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.100.000€ (= 1.200.000€ + 1.500.000 + 400.000€) 

    - Kapitaal 2.000.000 A‟s (= 600.000 + 1.000.000 + 400.000) 

 

  VV 0€  

   - CO‟s 0 

 

VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  600.000 1 600.000 30 930.000 

OH  400.000 1 400.000 20  620.000 

NI   1.500.000 1,5 1.000.000 50 1.550.000 

Totaal 2.500.000  2.000.000 100 3.100.000 

                                                 
183

 Het participatiepercentage wordt als volgt berekend: aantal aandelen / geheel aantal aandelen x 100. 
184

 De waarde wordt als volgt verkregen: waarde onderneming / totale aantal aandelen = waarde per aandeel. 

Vervolgens, waarde per aandeel x aantal aandelen van een aandeelhouder. 
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Er is economische verwatering. De economische waarde van het conversierecht is door 

de kapitaalverhoging gedaald van 640.000€ tot 620.000€. 

Er is ook procentuele verwatering. Het potentiële participatiepercentage van de 

obligatiehouder is van 40% tot 20% gedaald. 

Aangezien de prijs van de nieuwe aandelen (1,5€) lager is dan de actuele aandeelwaarde 

(2€), treedt de anti-verwateringsclausule in werking. De nieuwe conversieprijs is: 

           
        

             
 

                 
 

Hierdoor heeft de beschermde obligatiehouder recht op een groter aantal aandelen: 

        
       

     
 

Het resultaat na de conversie zal dan als volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.100.000€ (= 1.200.000€ + 1.500.000 +  

  - Kapitaal 2.074.496 A‟s (= 600.000 + 1.000.000 + 474.496) 

 

  VV 0€ 

   - CO‟s 0 

 

De tabel hieronder geeft de verhoudingen weer na de conversie tegen de verlaagde 

conversieprijs: 

VERWATERING → MARKTPRIJS-FORMULE 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  600.000 1 600.000 28,9 896.603 

OH  400.000 0,843 474.496 22,9 709.058 

NI   1.500.000 1,5 1.000.000 48,2 1.494.339 

Totaal 2.500.000  2.074.496 100 3.100.000 

 Opmerkingen B.

112. Zoals uit het voorbeeld hierboven blijkt, biedt de marktprijs-formule volledige 

bescherming tegen economische verwatering. De economische waarde van het conversierecht, 

dat oorspronkelijk 640.000€ bedroeg en later verwaterde tot 620.000€, wordt na de 

aanpassing van de conversieprijs verhoogd tot 709.058€. Wat hier opvalt, is dat de 
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economische waarde van het conversierecht na de inwerkingtreding van de clausule zelfs 

hoger is (709.058€) dan deze vóór de kapitaalverhoging (640.000€). 

Echter, de marktprijs-formule beschermt het conversierecht niet tegen procentuele 

verwatering. Zo bedroeg het potentiële participatiepercentage van de houder oorspronkelijk 

40%. Na de toepassing van de anti-verwateringsclausule bedraagt het enkel 22,9%. 

113. Verder, de toepassing van de marktprijs-formule leidt (zoals de conversieprijs-formule) 

tot economische en procentuele verwatering van de aandelen van de bestaande 

aandeelhouders. Hun participatiepercentage daalt van 30% naar 28,9%. Wat de economische 

verwatering betreft, ziet men dat de waarde van hun aandelen vóór de toepassing van het 

beding 930.000€ bedroeg en daarna 896.603€. 

Hetzelfde geldt ook voor de nieuwe investeerder. Door de aanpassing van de 

conversieprijs wordt zijn participatiepercentage van 50% tot 48,2% verlaagd en daalt de 

economische waarde der aandelen van 1.550.000€ tot 1.494.339€. 

114.  Een ander belangrijk gegeven is dat de keuze voor een marktprijs-formule tot gevolg 

heeft dat het conversierecht niet beschermd wordt, en dus de conversieprijs niet wordt 

aangepast, wanneer de emittent haar kapitaal verhoogt tegen een prijs per aandeel die lager is 

dan de conversieprijs, maar hoger dan of gelijk aan de actuele aandeelwaarde.
185

 

Voorbeeld: 

Stel de conversieprijs is gelijk aan 1€. Bij een latere kapitaalverhoging worden aandelen 

aan 0,8€ uitgegeven. Dit is de marktwaarde op dat ogenblik.  

De marktprijs-formule zal niet inwerkingtreden, aangezien volgens deze clausule geen 

sprake is van verwatering. De clausule zou wel inwerkingtreden indien de uitgifteprijs 

minder dan 0,8€ zou bedragen. 

115. Wat ook opvalt, is dat bij grote publieke ondernemingen het toepassingsgebied van een 

marktprijs-formule soms beperkt wordt tot kapitaalverhogingen zonder opheffing van het 

voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders. Dat wil zeggen dat deze clausule geen 

bescherming biedt wanneer bij een kapitaalverhoging dit voorkeurrecht wordt opgeheven. 

Een van de redenen daarvoor is dat een grote publieke onderneming die aandelen uitgeeft, 

over grote onderhandelingsmacht beschikt en hoeft aldus geen toegevingen te doen aan 

nieuwe investeerders bij wege van uitgifte tegen een prijs beneden de marktwaarde, zodat hier 

                                                 
185

 D. A. BROADWIN, “An Introduction to Antidilution Provisions”, Prac.Law. 2004, II, (23) 24. 
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geen anti-verwateringsbescherming nodig is voor uitgiftes aan derden beneden de 

marktwaarde.
186

 Dit is een toepassing van de theorie betreffende conflicterende belangen 

zoals in het algemene deel uitgelegd (supra nr. 44 ev.). Immers, er is geen gevaar van 

vermogensoverdracht van de obligatiehouders naar de bestaande aandeelhouders wanneer de 

uitgifte buiten voorkeurrecht geschiedt.
187

 

Dit vormt echter een absolute uitzondering. In de meeste gevallen vallen zowel uitgiftes 

met alsook deze zonder opheffing van het voorkeurrecht binnen het toepassingsgebied van 

een marktprijs-formule. Uit het onderzoek van zestien prospectussen en andere 

informatiedocumenten waren er maar twee die het toepassingsgebied van dit beding tot de 

uitgifte zonder opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders beperkten.
188

 De 

overige veertien voorzien in de aanpassing van de conversieprijs zowel in het geval van 

kapitaalverhoging met alsook deze zonder opheffing van het voorkeurrecht.
189

 Dit komt 

natuurlijk de beschermde obligatiehouder te goede.  

116. Ten slotte, merkt GLOVER (terecht) op dat een marktprijs-formule gebreken vertoont 

wanneer de emittent een publieke onderneming is, aangezien daarbij geen rekening wordt 
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gehouden met de werkelijke marktwaarde van onderliggende aandelen na de 

kapitaalverhoging. Wat bij de marktprijs-formule wel gebeurt, is dat de marktwaarde van de 

onderliggende aandelen vóór de kapitaalverhoging verminderd wordt met de som van het te 

weinig gevorderde. Met andere woorden, de formule is niet consequent betreffende de in 

rekening gebrachte waarden. In tegendeel, het vermengt louter boekhoudkundige waarden 

(d.i. de som van te weinig gevorderde) met deze die door de markt zijn bepaalde (d.i. de 

marktwaarde van onderliggende aandelen vóór de kapitaalverhoging). Zou de formule 

consequent zijn, dan zou het ofwel twee boekwaarden ofwel twee marktwaarden met elkaar 

vergelijken. Dit gebrek kan aanleiding geven tot over- of onderschatting van de verwaterende 

gevolgen van een down round.
190

 

Zo is het mogelijk dat een kapitaalverhoging door de markt positief wordt ontvangen, 

waardoor de marktwaarde van de aandelen van de emittent stijgt. Het gevolg is een minder 

verregaande economische verwatering n.a.v. een down round dan boekhoudkundig verwacht. 

Bijvoorbeeld, wanneer de markt een kapitaalverhoging als het begin van een force groei van 

de onderneming ziet, zal de marktwaarde van de onderliggende aandelen stijgen. Hierdoor zal 

het verwaterende effect van de kapitaalverhoging minder verregaand zijn dan verwacht. In dat 

geval zal de toepassing van de conversieprijs-formule aanleiding geven tot over-bescherming 

van de betrokken investeerder. Ook het omgekeerde kan zich voordoen. Zo is het mogelijk dat 

de markt op een negatieve wijze op de kapitaalverhoging reageert, waardoor de marktwaarde 

van de aandelen na de kapitaalverhoging sterker daalt dan volgens de berekening van een 

marktprijs-formule.
191

 

Voor een meer accurate meting van de negatieve effecten van een down round moet er 

aldus gekeken worden naar de marktwaarde na de kapitaalverhoging. En is het niet voldoende 

om van de marktwaarde vóór de kapitaalverhoging de som van het te weinig gevorderde af te 

trekken en het resultaat daarvan onder het totale aantal aandelen te verdelen.
192

 

 Praktijkvoorbeeld C.

117. Een conversieprijs-formule waarvan het toepassingsgebied niet beperkt is tot 

kapitaalverhoging zonder opheffing van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders, en 

dus altijd aanleiding geeft tot de aanpassing van de conversieprijs wanneer de uitgifteprijs 

minder bedraagt dan de actuele waarde, is de volgende: 
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If and whenever the Issuer shall issue (otherwise than as mentioned in subparagraph 

(b)(iv) above) wholly for cash any Ordinary Shares (other than Ordinary Shares 

issued on conversion of the Bonds or on the exercise of any rights of conversion into, 

or exchange or subscription for or purchase of, Ordinary Shares) or issue or grant 

(otherwise than as mentioned in sub-paragraph (b)(iv) above) wholly for cash or for 

no consideration any options, warrants or other rights to subscribe for or purchase 

any Ordinary Shares (other than the Bonds, which term shall for this purpose 

include any Further Bonds), in each case at a price per Ordinary Share which is less 

than 95 per cent. of the Current Market Price per Ordinary Share on the date of the 

first public announcement of the terms of such issue or grant, the Conversion Price 

shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in force immediately prior to 

the Effective Date by the following fraction: 

A + C 

A + B 

 

where: 

A is the number of Ordinary Shares in issue immediately before the issue of such 

Ordinary Shares or the grant of such options, warrants or rights; 

B is the number of Ordinary Shares which the aggregate consideration (if any) 

receivable for the issue of such Ordinary Shares or, as the case may be, for the 

Ordinary Shares to be issued or otherwise made available upon the exercise of any 

such options, warrants or rights, would purchase at such Current Market Price per 

Ordinary Share; and 

C is the number of Ordinary Shares to be issued pursuant to such issue of such 

Ordinary Shares or, as the case may be, the maximum number of Ordinary Shares 

which may be issued upon exercise of such options, warrants or rights calculated as 

at the date of issue of such options, warrants or rights. 

Such adjustment shall become effective on the Effective Date. 

“Effective Date” means, in respect of this sub-paragraph (b)(vi), the date of issue of 

such Ordinary Shares or, as the case may be, the grant of such options, warrants or 

rights. 

… 

No adjustment will be made to the Conversion Price where Ordinary Shares or other 

Securities (including rights, warrants and options) are issued, offered, exercised, 

allotted, purchased, appropriated, modified or granted to, or for the benefit of, 

employees or former employees (including Directors holding or formerly holding 

executive office or the personal service company of any such person) or their 

spouses or relatives …
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118. Een marktprijs-formule die het conversierecht niet beschermt tegen verwatering 

wanneer de uitgifte buiten het voorkeurrecht plaatsvindt, is de volgende: 

Issues of Shares or Other Securities to third parties at a discount: 

If the Guarantor directly or indirectly shall issue wholly for cash any Share, 

right, warrant or Other Security (other than in circumstances referred to in para. 

i) to iv) above) which by its terms of issue carry, directly or indirectly rights of 

conversion, exchange or exercise into Shares and the consideration per Share is 

less than 95 percent of the Current Market Price per Share on the Trading Day 

immediately preceding the date of the announcement of the pricing of such Share, 

right, warrant or Other Security, the Conversion Price shall be adjusted as 

follows: 

 

((X+(Zxc/P)) / (X+Z))xCP 

where: 

 

X = the number of Shares outstanding immediately prior to the occurrence of 

such event; 

 

P = the Current Market Price per Share on the date of the pricing of the 

securities to be sold; 

 

Z = the number of (i) Shares to be issued or sold or (ii) Shares into which such 

other securities to be sold or issued are convertible, exchangeable or otherwise 

exercisable; 

 

c = the total consideration per Share of (i) the Shares to be sold or (ii) the 

securities to be sold, issued or modified that are convertible, exchangeable or 

otherwise exercisable into the Shares; 

 

CP = the Conversion Price immediately prior to the occurrence of such event. 

Such adjustment shall become effective on the Trading Day on which the Shares 

are first traded ex-rights. 

 

… 

 

Events not Giving Rise to Adjustments 

No adjustment to the Conversion Price will be made: 

i) as a result of any issue or distribution of Shares or Other Securities if the pre-

emptive right (Bezugsrecht) in respect thereof has under the Swiss Federal Code 

of Obligations been validly excluded by a resolution of the general meeting of 

shareholders or by the board of directors of the Guarantor unless a pre-emptive 

right in respect thereof is granted indirectly to the shareholders by a third party 

with the agreement of the Guarantor and save for adjustments in accordance with 

Condition 6 a) v);
194

 

                                                 
194

 Uitgifte van converteerbare obligaties door Temenos Luxembourg SA, 

www.temenos.com/Documents/Files/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Convertible%20bond%2

0prospectus.pdf, 33. 

http://www.temenos.com/Documents/Files/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Convertible%20bond%20prospectus.pdf
http://www.temenos.com/Documents/Files/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Convertible%20bond%20prospectus.pdf


77 

§5.  Bedingen ter bescherming tegen louter procentuele 

verwatering 

119. Zoals al vastgesteld, leidt een loutere verhoging van het vennootschapskapitaal bij wijze 

van uitgifte van nieuwe aandelen (of toekenning van rechten tot verkrijging van aandelen) tot 

procentuele verwatering van het conversierecht (supra nr. 23). Met andere woorden, de 

procentuele verwatering doet zich voor onafhankelijk van de prijs waartegen de nieuwe 

uitgifte geschiedt.
195

 

Er werd ook verduidelijkt dat procentuele verwatering niet enkel de toekomstige 

beslissingsmacht van de investeerder verkleint, maar dat het ook economische nadelen met 

zich mee brengt, zoals bij de toekomstige dividendenuitkeringen (supra nr. 12, lid 2). 

Gezien deze nadelen, is de bescherming van het conversierecht tegen louter procentuele 

verwatering geboden. Maar zoals tot nu toe vastgesteld, wordt het conversierecht door 

typische prijsaanpassingsclausules, zoals conversieprijs- en marktprijs-formules, niet altijd 

beschermd.
196

 Dat betekent echter niet dat het onmogelijk is om door 

prijsaanpassingsclausules het potentiële participatiepercentage van de obligatiehouder te 

handhaven; het is wel onwenselijk. De redenen daarvoor zijn de disproportionele 

economische gevolgen van deze clausules op de (bestaande en nieuwe) aandeelhouders van 

de emittent.
197

 

Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 2.000.000€. Hij wordt 

vertegenwoordigd door 1.000.000 aandelen, in handen van haar oprichters (AH‟s). De 

waarde van één aandeel is dus 2€. 

Investeerder OH beschikt over 500.000 obligaties van Lubov, converteerbaar in 500.000 

aandelen van de emittent. Dat betekent dat de conversieprijs 2€ bedraagt. 

De balans van de emittent ziet er als volgt uit: 
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 Activa Balans Passiva 

  EV 2.000.000€ 

    - Kapitaal 1.000.000 A‟s 

 

  VV 1.000.000€ 

    - CO‟s 500.000 

 

Zou de obligatiehouder overgaan tot conversie, dan zou de balans van de emittent als 

volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 2.000.000 + 1.000.000) 

    - Kapitaal 1.500.000 A‟s (= 1.000.000 + 500.000) 

 

  VV 0€ 

   - CO‟s 0 

 

De volgende tabel geeft de situatie weer in geval van conversie door de obligatiehouder: 

ZONDER VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen %
198

 Waarde
199

 

AH’s  1.000.000 1 1.000.000 66,7 2.000.000 

OH  1.000.000 2 500.000 33,3 1.000.000 

Totaal 2.000.000  1.500.000 100 3.000.000 

De emittent verhoogt later haar kapitaal met 2.000.000€, waarbij 1.000.000 aandelen 

worden uitgegeven aan een derde (NI).  

Aangezien de uitgifteprijs gelijk is aan de marktwaarde én aan de conversieprijs, leidt 

de kapitaalverhoging niet tot economische verwatering van het conversierecht. Er is wel 

procentuele verwatering. 

De balans en de tabel geven de veranderingen weer: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 5.000.000€ (= 2.000.000 + 2.000.000 + 1.000.000) 

   - Kapitaal 2.500.000 A‟s (= 1.000.000 + 1.000.000 + 500.000) 

 

  VV 0€ 

   - CO‟s 0 

 

De tabel hierna geeft de procentuele verwatering weer na de kapitaalverhoging: 
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PROCENTUELE VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  1.000.000 1 1.000.000 40 2.000.000 

OH  1.000.000 2 500.000 10 1.000.000 

NI   2.000.000 2 1.000.000 40 2.000.000 

Totaal 4.000.000  2.500.000 100 5.000.000 

De kapitaalverhoging veroorzaakt geen economische, maar enkel procentuele 

verwatering van het conversierecht van de obligatiehouder (33,3% → 10%). 

Stel in het investeringscontract werd voorzien in een prijsaanpassingsclausule die het 

potentiële participatiepercentage van de obligatiehouder (33,3%) volledig moet 

handhaven. Om dit te doen wordt de conversieprijs van de obligatiehouder tot 1€ 

verlaagd, waardoor hij recht krijgt op 1.000.000 aandelen van de emittent. 

Bij de conversie van de obligaties tegen de aangepaste conversieprijs zouden zich de 

volgende veranderingen voordoen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 5.000.000€ (= 2.000.000 + 2.000.000 + 1.000.000) 

   - Kapitaal 3.000.000 A‟s (= 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000) 

 

  VV 0€ 

   - CO‟s 0 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verhoudingen na de aanpassing van de 

conversieprijs: 

VERWATERING → PRIJSAANPASSINGSCLAUSULE 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  1.000.000 1 1.000.000 33,33 1.667.667 

OH  1.000.000 1 1.000.000 33,33 1.666.667 

NI   2.000.000 2 1.000.000 33,33 1.666.667 

Totaal 4.000.000  3.000.000 100 5.000.000 

Zoals het voorbeeld duidelijk aantoont, leidt de bescherming van de obligatiehouder 

door middel van een typische anti-verwateringsclausule tot een grote vermogensverschuiving 

van de oude en de nieuwe aandeelhouders naar de beschermde obligatiehouder. Zo bedraagt 

het vermogen van de oude aandeelhouders (2.000.000€) na de aanpassing van de 
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conversieprijs enkel nog 1666.667€, terwijl dit van de beschermde obligatiehouder 

(1.000.000€) tot 1.666.667€ stijgt. 

Ondanks deze verregaande gevolgen voor de aandeelhouders, hebben venture capital 

investeerders soms voldoende onderhandelingsmacht om dergelijke 

prijsaanpassingsmechanismen te bedingen. Maar het blijft de absolute uitzondering.
200

 

120. Voor de voorkoming van louter procentuele verwatering wordt eerder gebruik gemaakt 

van contractuele bedingen zoals het voorkeurrecht.
201

 De opname van het voorkeurrecht 

verleent aan de beschermde houder het recht om pro rata in te schrijven voor de nieuwe 

aandelen of rechten tot verkrijging van aandelen. Pas wanneer de houder geheel of 

gedeeltelijk weigert deel te nemen aan de kapitaalverhoging, kan de emittent deze aandelen 

(of rechten ter verkrijging van aandelen) aan anderen aanbieden.
202

 

121. Hierbij moet eraan worden herinnerd dat een houder van converteerbare obligaties ook 

volgens de Belgische wet (artikel 491 W. Venn.) over een dergelijk voorkeurrecht beschikt 

wanneer het een kapitaalverhoging in geld betreft én wanneer dit plaatsvindt zonder opheffing 

van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (supra nr. 58 ev.). Aldus zou men 

kunnen stellen dat er geen behoefte meer bestaat aan contractuele bescherming tegen louter 

procentuele verwatering wanneer het Belgisch rechte van toepassing is (of wordt verklaard). 

Echter, gezien de wettelijke bescherming niet geldt bij opheffing van het voorkeurrecht van 

de bestaande aandeelhouders, is een contractuele toekenning daarvan sterk aanbevolen. 

122. Bedingen ter toekenning van het voorkeurrecht worden vooral in het kader van venture 

capital investeringen gebruikt.
203

 Bij grote publieke ondernemingen is dit veel minder het 
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geval. Zo voorziet enkel één204 van zestien onderzochte prospectussen en 

informatiedocumenten in het voorkeurrecht voor de houders van converteerbare obligaties.
205

 

123. Hieronder is een voorbeeld uit de praktijk waarbij aan de houders van converteerbare 

obligaties het voorkeurrecht wordt toegekend: 

Pre-emptive rights: In the case where the Company issues Shares (the “Additional 

Shares”) to all or substantially all Shareholders as a class by way of rights, or to all or 

grant to all or substantially all Shareholders as a class by way of rights, any options, 

warrants or other rights to subscribe for or purchase any Shares (the “New 

Securities”, together with the Additional Shares, the “Additional Securities”) after the 

issue of the Convertible Bonds, in each case at or above the Bonds Conversion Price, 

the Company shall grant the Bondholders the right (but not the obligation) to purchase 

or subscribe for (at the same price, at the same time and under the same terms as the 

Additional Securities are issued to or placed with other investors) such number, 

rounded up to the nearest whole number, of the Additional Securities as, when 

aggregate with the Shares (on an as converted basis) held by the Bondholder, will 

result in the percentage shareholding (on an as converted and fully diluted basis) held 

by the Bondholder immediately after the issue of the Additional Securities being the 

same as that immediately before the issue of any Additional Securities.
206
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Maar zoals uit de lezing van de tekst blijkt is de toekenning van het voorkeurrecht enkel 

beperkt tot de gevallen waarbij het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders niet wordt 

opgeheven. Dit is vergelijkbaar met artikel 491 W. Venn. en zou in België geen meerwaarde 

hebben in geval van louter procentuele verwatering. 
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HOOFDSTUK II. KAPITAALVERHOGING DOOR 

INCORPORATIE VAN RESERVES EN WINSTEN 

§1.  Inleiding 

124. Het kapitaal van een onderneming wordt niet enkel gevormd door nieuwe inbrengen, 

maar ook door incorporatie van reserves en niet-uitgekeerde winsten. Bij deze vorm van 

kapitaalverhoging kunnen maar moeten geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.  

Beslist de vennootschap geen aandelen uit te geven, dan zal de kapitaalwaarde
207

 per 

aandeel stijgen. Dit komt doordat een groter kapitaalbedrag door hetzelfde aantal aandelen als 

vóór deze verrichting wordt vertegenwoordigd. De boekwaarde van de aandelen blijft 

evenwel gelijk, aangezien de omvang van het eigen vermogen niet verandert.  

Maar wanneer de vennootschap beslist bijkomende aandelen uit te geven en toe te 

kennen aan de bestaande aandeelhouders (“bonusaandelen”), dan zal de boekwaarde per 

aandeel wel verminderen, omdat daarna hetzelfde eigen vermogen door een groter aantal 

aandelen vertegenwoordigd wordt. De kapitaalwaarde per aandeel blijft echter onveranderd. 

125. Enkel in het tweede geval leidt een kapitaalverhoging met incorporatie van reserves en 

winsten tot procentuele en economische verwatering van converteerbare obligaties. Daarbij 

worden zowel economische waarde alsook participatiepercentage van de houders van 

converteerbare obligaties naar de bestaande aandeelhouders overgedragen.
208

 Dit is een 

typisch voorbeeld van het opportunistische gedrag van de bestaande aandeelhouders en het 

bestuur. 

Wat het participatiepercentage betreft, wordt met de creatie van de bonusaandelen het 

totale aantal aandelen in de vennootschap vergroot. En omdat deze aandelen enkel aan de 

bestaande aandeelhouders toekomen, wordt het potentiële participatiepercentage van de 

houder van converteerbare obligaties verlaagd en dit van de bestaande aandeelhouders 

verhoogd.  

Wat de overdracht van economische waarde betreft, moet eerst erop worden gewezen 

dat de waarde van een aandeel grotendeels afhankelijk is van het eigen vermogen van de 

                                                 
207

 De kapitaalwaarde per aandeel is de waarde die verkregen wordt bij het totale kapitaal door het totale aantal 

aandelen te verdelen. 
208

 P. R. WOOD, International Loans, Bonds, Guarantees and Legal Opinions, London, Sweet & Maxwell, 2007, 

nr. 13-021. 
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vennootschap buiten het kapitaal, zoals reserves en winsten. Meer specifiek, de waarde per 

aandeel wordt bepaald door het eigen vermogen onder het totale aantal aandelen – inclusief 

deze waarop de obligatiehouder recht heeft – te verdelen. Bij toekenning van bonusaandelen 

worden reserves en winsten weggenomen, verpakt in bonusaandelen en toegekend aan 

bestaande aandeelhouders. Hierdoor daalt de boekwaarde van alle aandelen, dus ook deze 

van de bestaande aandeelhouders. Er is echter een verschil tussen de houder van 

converteerbare obligaties en aandeelhouders. Terwijl de eersten het economisch nadeel 

moeten ondergaan, worden de laatsten door bonusaandelen gecompenseerd. De bestaande 

aandeelhouders worden daarbij meer dan gecompenseerd, aangezien het deel van winsten en 

reserves, dat bij conversie aan de obligatiehouder zou toekomen, mee wordt toegekend aan de 

bestaande aandeelhouders. Het is dit extra vermogensdeel dat het voorwerp uitmaakt van 

waardeoverdracht van de houder van converteerbare obligaties naar de bestaande 

aandeelhouders. 

§2.  De clausule 

  Werking A.

126. Om aan de hierboven genoemde nadelen tegemoet te komen, wordt in de 

uitgiftevoorwaarden een anti-verwateringsclausule opgenomen in de vorm van een formule. 

Deze formule leidt tot de verlaging van de conversieprijs, waardoor de beschermde 

investeerder zijn obligaties in een groter aantal aandelen kan omzetten. De formule ziet er als 

volgt uit: 

                                
  

  

209 
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 Uitgifte van converteerbare obligaties door Real Software NV, 

www.realdolmen.com/static/files/About%20RealDolmen/Effecten%20uitgegeven%20door%20RealDolmen/Fin

al%20Prospectus%20%2813%20July%2007%29.pdf, 43; Uitgifte van converteerbare obligaties door UCB SA, 
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converteerbare obligaties door Confinimmo NV, 
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Waarbij: 

CP0  de voorafgaande conversieprijs is; 

A0  het totale aantal bestaande aandelen is vóór de kapitaalverhoging en 

A1  het totale aantal bestaande aandelen is na de kapitaalverhoging. 

Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 600.000€. Hij bestaat uit 

300.000€ reserves en 300.000€ kapitaal. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 

300.000 aandelen, in handen van haar oprichters (AH‟s). De waarde per aandeel is 2€. 

Investeerder OH beschikt over 200.000 obligaties van Lubov, waarvoor hij 400.000€ 

betaald heeft. De obligaties zijn converteerbaar in 200.000 aandelen van de emittent. 

Dat betekent dat de conversieprijs 2€ bedraagt. Deze converteerbare obligaties genieten 

bovendien anti-verwateringsbescherming. 

De balans van de emittent ziet er als volgt uit: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 600.000€ 

   - Kapitaal 300.000 A‟s 

  - Reserves 300.000€ 

 

  VV 400.000€ 

  - CO‟s 200.000 

 

Zou de obligatiehouder overgaan tot conversie dan zou de balans als volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ (= 600.000 + 400.000) 

  - Kapitaal 500.000 A‟s (= 300.000 + 200.000) 

  - Reserves 300.000€ 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De volgende tabel geeft de verhoudingen weer na de conversie: 

 

 

                                                                                                                                                         
http://cct.listedcompany.com/misc/CCT_CBdue2015_19Apr2010.pdf, 78; Uitgifte van converteerbare obligaties 

door KAISA Group Holdings Ltd, www.quamir.com/quamir/openfiledetail.action?articleId=1785247, 62. 

http://cct.listedcompany.com/misc/CCT_CBdue2015_19Apr2010.pdf
http://www.quamir.com/quamir/openfiledetail.action?articleId=1785247
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ZONDER VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  300.000 1 300.000 60 600.000 

OH  400.000 2 200.000 40  400.000 

Totaal 700.000  500.000 100 1.000.000 

In een latere fase wordt het kapitaal van de emittent verhoogd bij wege van incorporatie 

van de reserves. Daarbij worden 300.000 bonusaandelen aan de bestaande 

aandeelhouders toegekend.  

Zou de obligatiehouder na deze operatie overgaan tot conversie, dan zou de balans als 

volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ (= 600.000 + 400.000) 

  - Kapitaal 800.000 A‟s (= 300.000 + 200.000 + 300.000) 

  - Reserves 0€ 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De tabel hierna geeft een overzicht van de situatie in geval van conversie na deze 

kapitaalverhoging: 

VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  300.000 1 600.000 75 750.000 

OH  400.000 2 200.000 25 250.000 

Totaal 700.000  800.000 100 1.000.000 

Door de kapitaalverhoging bij wegen van incorporatie van reserves treedt de clausule in 

werking en verlaagt de conversieprijs tot: 

      
       

       
 

Het aantal aandelen waarop de obligatiehouder na de aanpassing van de conversieprijs 

recht heeft is gelijk aan: 
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Zou de obligatiehouder na deze kapitaalverhoging overgaan tot conversie van zijn 

obligaties tegen de aangepaste conversieprijs, dan zou de balans van de emittent als 

volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ (= 600.000 + 400.000) 

  - Kapitaal 1.000.000 A‟s (= 300.000 + 400.000 + 300.000) 

  - Reserves 0€ 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De volgende tabel geeft de verhoudingen weer na de conversie van obligaties tegen de 

aangepaste conversieprijs: 

VERWATERING → CLAUSULE 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  300.000 1 600.000 60 600.000 

OH  400.000 1 400.000 40  400.000 

Totaal 700.000  1.000.000 100 1.000.000 

 Opmerkingen B.

127. Bij deze anti-verwateringsclausule valt weinig op te merken, behalve dat het i.t.t. 

hierboven geziene clausules, de beschermde investeerder in exact dezelfde positie wordt 

geplaatst als vóór de uitgifte van bonusaandelen. Dit zowel met betrekking tot het potentiële 

participatiepercentage alsook de economische waarde van de te verkrijgen aandelen. 

128. Daarnaast moet worden opgemerkt dat artikel 491 W. Venn. geen toepassing vindt op 

een kapitaalverhoging met incorporatie van reserves en winsten. Zoals al gezien, vormt dit 

artikel een uitzondering op het algemene verbod en laat de emittent toe haar kapitaal te 

verhogen zonder voorafgaande opname ervan in de uitgiftevoorwaarden. De niet-

toepasselijkheid blijkt uit de bewoordingen van de wettekst, waarin sprake is van “verhoging 

van het maatschappelijke kapitaal met inbreng in geld”. 

Dat betekent dat een kapitaalverhoging met incorporatie van reserves en winsten enkel 

onder het toepassingsgebied van de algemene verbodsbepaling valt (artikel 490 W. Venn.). 

Dit heeft tot gevolg dat een emittent van converteerbare obligaties enkel kan overgaan tot een 

dergelijke kapitaalverhoging indien daarin in de uitgiftevoorwaarden van converteerbare 

obligaties uitdrukkelijke voorzien wordt. 
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 Praktijkvoorbeeld C.

If and whenever the Issuer shall issue any Ordinary Shares credited as fully paid to the 

Shareholders by way of capitalisation of profits or reserves […] the Conversion Price 

shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in force immediately prior to 

such issue by the following fraction: 

B 

A 

 

where: 

A is the aggregate number of Ordinary Shares in issue immediately before such issue; 

and 

B is the aggregate number of Ordinary Shares in issue immediately after such issue.
210
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 Uitgifte van converteerbare obligaties door UCB SA, 

www.ucb.com/_up/ucb_com_investors/documents/090930_prospectus_convertible_bonds.pdf, 39. 

http://www.ucb.com/_up/ucb_com_investors/documents/090930_prospectus_convertible_bonds.pdf
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HOOFDSTUK III. CONSOLIDATIE EN SPLITSING VAN 

AANDELEN 

§1.  Inleiding 

129. Er is sprake van splitsing van aandelen (in het Engels: “stock split” of “subdivision”) 

wanneer bestaande aandelen van de emittent gesplitst of gedeeld worden in twee of meer 

aandelen. Het resultaat is een stijging van het aantal aandelen en daling van de kapitaal- en de 

boekwaarde per aandeel.
211

 Bijvoorbeeld, het inruilen door de aandeelhouders van 1 aandeel 

van 10€ voor 10 aandelen van 1€ (10:1). 

Bij consolidatie van aandelen (bekend als “reverse stock split” of “consolidation”) doet 

zich het tegenovergestelde voor. Namelijk het aantal bestaande aandelen wordt verminderd. 

Het gevolg is de daling van het aantal aandelen en de stijging van de kapitaal- en de 

boekwaarde per aandeel.
212

 Bijvoorbeeld, wanneer 10 aandelen van 1€ worden ingeruild voor 

1 aandeel van 10€ (1:10). 

130. Reeds uit de omschrijving van de begrippen kan worden afgeleid dat een 

aandelensplitsing aanleiding geeft tot economische en procentuele verwatering van het 

conversierecht. Door het stijgen van het aantal aandelen vormen de aandelen die de 

obligatiehouder door conversie kan verkrijgen een kleiner percentage van het totale aantal 

aandelen.
213

 Economische verwatering doet zich voor doordat de waarde per aandeel daalt. 

Hierdoor vertegenwoordigen de aandelen die de obligatiehouder door de conversie kan 

verkrijgen een kleinere economische waarde dan vóór de splitsing. 

Zoals het voorbeeld hieronder zal aantonen, is een aandelensplitsing een typisch 

voorbeeld van het opportunistische gedrag van de bestaande aandeelhouders en het bestuur, 
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waarbij economische waarde en beslissingsmacht van de houders van converteerbare 

obligaties overgedragen wordt naar de bestaande aandeelhouders.
214

 

131. Anders dan bij een aandelensplitsing, komt een consolidatie de houder van het 

conversierecht te goede. Zowel het potentiële participatiepercentage, alsook de economische 

waarde van de onderliggende aandelen stijgen.
215

 De reden voor de stijging van het potentiële 

participatiepercentage is de daling van het totale aantal aandelen. Het aantal aandelen waarop 

de obligatiehouder recht heeft vormt dan een groter percentage van het totale aantal aandelen. 

Waardestijging van de investering doet zich voor doordat de waarde per aandeel stijgt zonder 

dat het aantal aandelen waarop de obligatiehouder recht heeft wordt verminderd. 

Hierbij worden economische waarde en beslissingsmacht van de bestaande 

aandeelhouders overgedragen naar de houders van converteerbare obligaties. 

Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 2.000.000€. Hij wordt 

vertegenwoordigd door 1.000.000 aandelen in handen van haar oprichters (AH‟s). De 

waarde van één aandeel is 2€. 

Investeerder OH beschikt over 500.000 obligaties van Lubov, waarvoor hij 1.000.000€ 

betaald heeft. De obligaties zijn converteerbaar in 500.000 aandelen van de emittent. De 

conversieprijs is aldus 2€. 

De balans van de emittent ziet er als volgt uit: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 2.000.000€ 

  - Kapitaal 1.000.000 A‟s 

 

  VV 1.000.000€ 

  - CO‟s 500.000 

 

Zou de obligatiehouder overgaan tot conversie, dan zou de balans als volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 2.000.000 + 1.000.000) 

  - Kapitaal 1.500.000 A‟s (= 1.000.000 + 500.000) 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

                                                 
214

 M. A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, 

Fordham L. Rev. 2005, afl. 74, (129) 141. 
215

 S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law.  1995-1996, afl. 51, (1241) 1260. 



91 

De volgende tabel geeft de verhoudingen weer na de conversie: 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen %
216

 Waarde
217

 

AH’s  1.000.000 1 1.000.000 66,7 2.000.000 

OH  1.000.000 2 500.000 33,3 1.000.000 

Totaal 2.000.000  1.500.000 100 3.000.000 

AANDELENSPLITSING 

De emittent voert een aandelensplitsing door van 2 voor 1 (2:1). Hierdoor stijgt het 

aantal aandelen van de bestaande aandeelhouders tot 2.000.000. 

Zou de obligatiehouder na deze operatie overgaan tot omzetting van zijn obligaties in 

aandelen, dan zou het totale aantal aandelen tot 2.500.000 stijgen. De balans van de 

emittent zou als volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 2.000.000 + 1.000.000) 

    - Kapitaal 2.500.000 A‟s (= 1.000.000+1.000.000+500.000) 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De tabel hieronder geeft de verhoudingen in geval van conversie na de splitsing: 

VERWATERING 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  1.000.000 1 2.000.000 80 2.400.000 

OH  1.000.000 2 500.000 20 600.000 

Totaal 2.000.000  2.500.000 100 3.000.000 

Door de splitsing worden 13,3 participatiepercentage en 400.000€ economische waarde 

van de obligatiehouder (OH) overgedragen naar de bestaande aandeelhouders (AH‟s). 

CONSOLIDATIE 

De emittent voert een consolidatie door van 1 voor 2 (1:2). Hierdoor daalt het aantal 

aandelen van de bestaande aandeelhouders tot 500.000. 

                                                 
216

 Het participatiepercentage wordt als volgt berekend: aantal aandelen / geheel aantal aandelen x 100. 
217

 De waarde wordt als volgt verkregen: waarde onderneming / totale aantal aandelen = waarde per aandeel. 

Vervolgens, waarde per aandeel x aantal aandelen van een aandeelhouder. 
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Zou de obligatiehouder na deze operatie overgaan tot omzetting van zijn obligaties in 

aandelen, dan zou het totale aantal aandelen 1.000.000 zijn. De balans van de emittent 

zou als volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 2.000.000 + 1.000.000) 

  - Kapitaal 1.000.000 A‟s (= 500.000 + 500.000) 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De tabel hierna geeft de verhoudingen weer in geval van conversie na deze consolidatie: 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  1.000.000 1 500.000 50 1.500.000 

OH  1.000.000 2 500.000 50 1.500.000 

Totaal 2.000.000  1.000.000 100 3.000.000 

Er is aldus overdracht van 16,7 participatiepercentage en 500.000€ economische waarde 

van de bestaande aandeelhouders naar de houders van converteerbare obligaties. 

§2.  De clausule 

  Werking A.

132. Om de hierboven genoemde gevolgen van consolidatie en splitsing te compenseren 

worden in de uitgiftevoorwaarden van converteerbare obligaties anti-verwateringsclausule in 

de vorm van een formule ingelast. De inwerkingtreding van het beding leidt tot de aanpassing 

van de conversieprijs. De formule is de volgende: 

                                
  

  

218 
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Waarbij: 

CP0  de voorafgaande conversieprijs is; 

A0  het totale aantal bestaande aandelen is vóór de consolidatie of splitsing en 

A1  het totale aantal bestaande aandelen is na de consolidatie of splitsing. 

133. Hier valt op dat deze formule dezelfde is als diegene die gebruikt werd ter bescherming 

van het conversierecht in het geval van kapitalisatie van reserves en winsten met toekenning 

van bonusaandelen (supra nr. 126). Er is wel een bijzonderheid aan deze clausule. Namelijk 

haar toepassingsgebied. Anders dan de clausule voor toekenning van bonusaandelen (maar 

ook alle andere clausules), beschermt dit beding – naargelang het geval – zowel de bestaande 

aandeelhouders alsook de houders van converteerbare obligaties.  

Bij een consolidatie worden de bestaande aandeelhouders beschermd. Dit geschiedt 

door de verhoging van de conversieprijs, waardoor de houder van converteerbare obligaties 

zijn obligaties in een kleiner aantal aandelen van de emittent kan omzetten dan oorspronkelijk 

overeengekomen. 

Betreft het een aandelensplitsing, dan zijn het de houders van converteerbare obligaties 

die door de anti-verwateringsclausule worden beschermd. Dit geschiedt bij wege van 

verlaging van de conversieprijs, waardoor het aantal aandelen dat de investeerder n.a.v. 

conversie kan verkrijgen verhoogd wordt. 

134. In het voorbeeld hierna wordt deze clausule toegepast op de situatie van het voorgaande 

voorbeeld (supra nr. 131). 

Voorbeeld (vervolg): 

In de uitgiftevoorwaarden van converteerbare obligaties wordt de hierboven genoemde 

anti-verwateringsclausule opgenomen, die in geval van consolidatie of splitsing van 

aandelen de conversieprijs moet aanpassen. 

AANDELENSPLITSING 

Wegens splitsing van aandelen treedt het beding in werking en verlaagt de 

conversieprijs tot: 

      
         

         
 

Het aantal aandelen waarop de obligatiehouder na de aanpassing van de conversieprijs 

recht heeft is dan: 
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Zou de obligatiehouder na deze splitsing overgaan tot conversie van zijn obligaties 

tegen de aangepaste conversieprijs, dan zou de balans van de emittent als volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 2.000.000 + 1.000.000) 

  - Kapitaal 3.000.000 A‟s (= 1.000.000 + 1.000.000 + 1.000.000) 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De volgende tabel geeft de verhoudingen weer na de conversie tegen de aangepaste 

conversieprijs: 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  1.000.000 1 2.000.000 66,7 2.000.000 

OH  1.000.000 1 1.000.000 33,3 1.000.000 

Totaal 2.000.000  3.000.000 100 3.000.000 

Zoals de tabel hierboven weergeeft, wordt de beschermde obligatiehouder zowel 

procentueel (33,3%) alsook economisch (1.000.000€) volledig beschermd. 

CONSOLIDATIE 

Wegens consolidatie van aandelen treedt het beding in werking en verhoogt de 

conversieprijs tot: 

      
         

       
 

Het aantal aandelen waarop de obligatiehouder na de aanpassing van de conversieprijs 

recht heeft wordt dan verminderd tot: 

        
         

 
 

Zou de obligatiehouder na deze consolidatie overgaan tot conversie van zijn obligaties 

tegen de aangepaste conversieprijs, dan zou de balans van de emittent als volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 3.000.000€ (= 2.000.000 + 1.000.000) 

  - Kapitaal 750.000 A‟s (= 500.000 + 250.000) 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 



95 

De volgende tabel geeft de verhoudingen weer na deze conversie: 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  1.000.000 1 500.000 66,7 2.000.000 

OH  1.000.000 4 250.000 33,3 1.000.000 

Totaal 2.000.000  750.000 100 3.000.000 

Ook de bestaande aandeelhouders worden door deze clausule volledig beschermd. 

 Opmerkingen B.

135. Er valt weinig op te merken bij deze anti-verwateringsclausule, behalve dat het – net 

zoals bij uitgifte van bonusaandelen – het conversierecht op een exacte wijze beschermt. Zo 

zijn na de toepassing van de clausule het potentiële participatiepercentage en de economische 

waarde van het conversierecht juist hetzelfde als deze vóór de verwaterende verrichting. 

 Praktijkvoorbeeld C.

Consolidation or Subdivision: If and whenever there shall be an alteration to the 

nominal value of the Ordinary Shares as a result of consolidation or subdivision, the 

Conversion Price shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in force 

immediately prior to such alteration by the following fraction: 

B 

A 

where: 

A is the nominal amount of one Ordinary Share immediately after such alteration; and 

B is the nominal amount of one Ordinary Share immediately before such alteration.
219

 

 

  

                                                 
219

 Uitgifte van converteerbare obligaties door Max Petrolium PLC,  

www.maxpetroleum.com/uploads/publicdocuments.pdf, 34. 
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HOOFDSTUK IV. DISTRIBUTIE VAN VERMOGEN 

§1.  Inleiding 

136. Met “distributie van vermogen” wordt in dit hoofdstuk bedoeld een door de emittent 

uitgevoerde verrichting, waarbij eigen vermogen verdeeld wordt onder de bestaande 

aandeelhouders. Daarbij kan gedacht worden aan uitkering van dividenden
220

 of gratis (of 

tegen een lagere prijs) toekenning aan winstbewijzen. 

137. Ook in geval van aandelensplitsing en toekenning van bonusaandelen wordt eigen 

vermogen van de emittent verdeeld onder de bestaande aandeelhouders. De vraag is: wat is 

dan het verschil tussen deze verrichtingen en distributie van vermogen in de zin van dit 

hoofdstuk? Het verschil ligt in de wijze van verdeling van het eigen vermogen. Bij een 

aandelensplitsing of toekenning van bonusaandelen geschiedt het door middel van toekenning 

van kapitaalaandelen. Bij de distributie van vermogen vindt de verdeling plaats door 

toekenning van o.a. contanten en andere effecten dan kapitaalaandelen (bv. winstbewijzen). 

Met andere woorden, worden in dit laatste geval geen kapitaalaandelen toegekend. 

138. Een vermogensdistributie door de emittent aan de bestaande aandeelhouders leidt tot de 

economische verwatering van het conversierecht van de obligatiehouder. Dit komt doordat na 

de distributie een kleiner eigen vermogen onder hetzelfde aantal aandelen moet worden 

verdeeld, waardoor de economische waarde per aandeel daalt. Daarbij doet zich echter geen 

procentuele verwatering voor, gezien het totale aantal aandelen onveranderd blijft.
221

 

Ook de aandelen van de bestaande aandeelhouders worden economisch verwaterd. Maar 

in tegenstelling tot de houders van converteerbare obligaties betekent het geen verarming voor 

hen, aangezien het weggehaalde eigen vermogen naar hen toe gaat. Dit is alweer een typisch 

voorbeeld van opportunistisch gedrag van de bestaande aandeelhouders en het bestuur (supra 

nr. 44).
222

 

 

 

                                                 
220

 W. A. KLEIN, “The convertible bond: a peculiar package”, U. Pa. L. Rev. 1974-1975, (547) 565. 
221

 R. D. HARROCH en G. C. SMITH, Start-up & Emerging Companies: Planning, Financing & Operating the 

Successful Business, New York, Law Journal Press, 2003, 8-22; S. A. KAPLAN, “Piercing the Corporate 

Boilerplate: Anti-Dilution Clauses in Convertible Securities”, Chi. L. Rev. 1965, afl. 33, 12. 
222

 W. W. BRATTON, “The economics and jurisprudence of convertible bonds”, Wis. L. Rev. 1984, (667) 668. 
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§2.  De clausule 

139. Om de houder van converteerbare obligaties tegen economische verwatering in geval 

van distributie van vermogen te beschermen, worden in de uitgiftevoorwaarden anti-

verwateringsclausules in de vorm van een formule ingelast. Ook deze clausules leiden tot 

verlaging van de conversieprijs, waardoor de beschermde investeerder zijn obligaties in een 

groter aantal aandelen kan omzetten.  

140. In de praktijk treft men twee varianten van deze clausule aan. Het verschil tussen die 

twee ligt in de mogelijkheid voor de emittent om jaarlijks tot een bepaald bedrag aan 

dividenden uit te keren, zonder dat dit aanleiding geeft tot de aanpassing van de 

conversieprijs. Hieronder wordt eerst ingegaan op de variante die niet voorziet in een 

dergelijke mogelijkheid voor de emittent (A). Daarna volgt de uiteenzetting van deze die wel 

de emittent toelaat om jaarlijks tot een bepaald bedrag aan dividenden uit te keren (B). 

  Volledige prijsaanpassing A.

a) Werking 

141. De formule die altijd aanleiding geeft tot de aanpassing van de conversieprijs wanneer 

de emittent haar vermogen uitdeelt aan de bestaande aandeelhouders, en aldus geen 

voorbehoud maakt van een dividendenuitkering tot een bepaald bedrag, is de volgende: 

                                
    

  

223 
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 M. KAHAN, “Anti-Dilution Provisions in Convertible Securities”, Stan. J. L. Bus. & Fin. 1995-1996, afl. 2:1, 

(147) 150; M. A. WORONOFF en J. A. ROSEN, “Understanding Anti-Dilution Provisions in Convertible 

Securities”, Fordham L. Rev. 2005, afl. 74, (129) 154; S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law. 

1995-1996, afl. 51, (1241) 1270; Uitgifte van converteerbare obligaties door Temenos Luxembourg SA, 

www.temenos.com/Documents/Files/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Convertible%20bond%2

0prospectus.pdf, 33; Uitgifte van converteerbare obligaties door Real Software NV, 

www.realdolmen.com/static/files/About%20RealDolmen/Effecten%20uitgegeven%20door%20RealDolmen/Fin

al%20Prospectus%20%2813%20July%2007%29.pdf, 42; Notering converteerbare obligaties uitgegeven door 

Misys PLC, www.misys.com/cds-

portlets/digitalAssets/8/6635_Misys_plc_Convertible_Bond_Listing_Particulars.pdf, 30; Uitgifte van 

converteerbare obligaties door Chiho-Tiande Limited, www.chiho-

tiande.com/uploadfile/1/20120208/201202080454833.pdf, 71; Uitgifte van converteerbare obligaties door Max 

Petrolium PLC,  www.maxpetroleum.com/uploads/publicdocuments.pdf, 35; Uitgifte converteerbare obligaties 

door Sportingbet PLC, www.ismcapital.com/transactions/sportingbet.pdf, 60; Uitgifte van converteerbare 

obligaties door KAISA Group Holdings Ltd, www.quamir.com/quamir/openfiledetail.action?articleId=1785247, 
63. 

http://www.temenos.com/Documents/Files/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Convertible%20bond%20prospectus.pdf
http://www.temenos.com/Documents/Files/Investor%20Relations/Corporate%20Governance/Convertible%20bond%20prospectus.pdf
http://www.realdolmen.com/static/files/About%20RealDolmen/Effecten%20uitgegeven%20door%20RealDolmen/Final%20Prospectus%20%2813%20July%2007%29.pdf
http://www.realdolmen.com/static/files/About%20RealDolmen/Effecten%20uitgegeven%20door%20RealDolmen/Final%20Prospectus%20%2813%20July%2007%29.pdf
http://www.misys.com/cds-portlets/digitalAssets/8/6635_Misys_plc_Convertible_Bond_Listing_Particulars.pdf
http://www.misys.com/cds-portlets/digitalAssets/8/6635_Misys_plc_Convertible_Bond_Listing_Particulars.pdf
http://www.ismcapital.com/transactions/sportingbet.pdf
http://www.quamir.com/quamir/openfiledetail.action?articleId=1785247
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Waarbij: 

CP0  de voorafgaande conversieprijs is; 

P0  de marktwaarde is van één aandeel in uitgifte vóór de distributie en 

D  de waarde van de distributie is per bestaand aandeel. Dit is het totale bedrag van de 

distributie gedeeld door het totale aantal bestaande aandelen. 

142. In het volgende voorbeeld wordt de toepassing van de clausule bij een 

dividendenuitkering geïllustreerd: 

Voorbeeld: 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 1.000.000€, bestaande uit 

500.000€ kapitaal en 500.000€ niet-uitgekeerde winsten. Het kapitaal wordt 

vertegenwoordigd door 500.000 aandelen. De waarde van een aandeel is aldus 2€. 

Het vreemd vermogen bedraagt 500.000€, bestaande uit 250.000 obligaties 

converteerbaar in 250.000 aandelen van de emittent. De conversieprijs is dus 2€. Het 

conversierecht van de obligatiehouder wordt beschermd door een anti-

verwateringsclausule. 

De balans van de vennootschap ziet er als volgt uit: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ 

  - Kapitaal 500.000 A‟s 

  - Winst 500.000€ 

  VV 500.000€ 

  - CO‟s 250.000 

 

Zou de obligatiehouder overgaan tot conversie van zijn aandelen dan zou de balans van 

de emittent als volgt veranderen: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.500.000€ (= 1.000.000 + 500.000) 

  - Kapitaal 750.000 A‟s (= 500.000 + 250.000) 

  - Winst 500.000€ 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

 

De tabel hierna geeft de verhoudingen weer na de conversie door de obligatiehouder: 
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ZONDER VERWATERING  

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen %
224

 Waarde
225

 

AH’s  500.000 1 500.000 66,7 1.000.000 

OH  500.000 2 250.000 33,3 500.000 

Totaal 1.000.000  750.000 100 1.500.000 

Maar stel de emittent keert de gehele winst uit aan de bestaande aandeelhouders. 

Wanneer de obligatiehouder na deze operatie zou beslissen om zijn obligaties om te 

zetten in aandelen, dan zou de balans als volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ (= 500.000 + 500.000) 

  - Kapitaal 750.000 A‟s (= 500.000 + 250.000) 

  - Winst 0€ 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De volgende tabel hierna geeft de economische verwatering weer na de 

dividendenuitkering: 

VERWATERING  

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  500.000 1 500.000 66,7 666.666 

OH  500.000 2 250.000 33,3 333.333 

Totaal 1.000.000  750.000 100 1.000.000 

Zoals verwacht, doet zich daarbij geen procentuele verwatering voor en blijft het 

participatiepercentage van 33,3 volledig onveranderd.  

Er is wel economische verwatering. De waarde van aandelen waarop de obligatiehouder 

recht heeft is van 500.000€ tot 333.333€ gedaald. 

Wegens de uitkering van dividenden treedt de clausule in werking en verlaagt de 

conversieprijs tot: 

      
   

 
 

                                                 
224

 Het participatiepercentage wordt als volgt berekend: aantal aandelen / geheel aantal aandelen x 100. 
225

 De waarde wordt als volgt verkregen: waarde onderneming / totale aantal aandelen = waarde per aandeel. 

Vervolgens, waarde per aandeel x aantal aandelen van een aandeelhouder. 
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Het aantal aandelen waarop de obligatiehouder na de aanpassing van de conversieprijs 

recht heeft is: 

        
       

 
 

Zou de obligatiehouder na deze dividendenuitkering overgaan tot conversie van zijn 

obligaties tegen de aangepaste conversieprijs, dan zou de balans van de emittent als 

volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ (= 500.000 + 500.000) 

  - Kapitaal 1.000.000 A‟s (= 500.000 + 500.000) 

  - Winst 0€ 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de verhoudingen in de emittent na de 

conversie tegen de aangepaste conversieprijs: 

VERWATERING → CLAUSULE 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  500.000 1 500.000 50 500.000 

OH  500.000 1 500.000 50 500.000 

Totaal 1.000.000  1.000.000 100 1.000.000 

b) Opmerkingen 

143. Wat als eerste opvalt bij het voorbeeld hierboven, is het feit dat de toepassing van de 

formule aanleiding geeft tot een verhoging van het potentiële participatiepercentage van de 

beschermde obligatiehouder. Zo stijgt het van 33,3% naar 50%. Dit komt doordat de 

distributie van het vermogen het conversierecht procentueel niet verwatert, maar wel 

economisch. Om de economische verwatering goed te maken verkrijgt de investeerder, n.a.v. 

de toepassing van de clausule, bijkomende aandelen (250.000), waardoor zijn potentiële 

participatiepercentage stijgt.  

Als spiegelbeeld daarvan leidt de toepassing van de clausule tot de procentuele 

verwatering van de rechten van de bestaande aandeelhouders. In het voorgaande voorbeeld 

daalt hun participatiepercentage van 66,7 tot 50. In economische termen uitgedrukt, betekent 
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dit voor de bestaande aandeelhouders het verlies van participatiepercentage in ruil voor 

dividenden of andere economische voordelen. 

Wat de economische verwatering betreft, biedt deze formule een volledige bescherming 

aan de houder van het conversierecht. De waarde van 500.000€ wordt volledig gehandhaafd. 

144. Het feit dat de formule geen mogelijkheid biedt aan de emittent om dividenden uit te 

keren zonder dat het aanleiding geeft tot de aanpassing van de conversieprijs houdt niet per se 

in dat de emittent geen dividenden kan uitkeren zonder dat de clausule in werking treedt. 

Sommige uitgiftevoorwaarden voorzien in een dergelijke mogelijkheid afzonderlijk van de 

formule. Met andere woorden, deze mogelijkheid wordt geformuleerd als een uitzondering op 

geformuleerde anti-verwateringsclausule.
226

 Zoals hieronder zal blijken, is dit het verschil met 

de tweede variante van de clausule. Bij deze laatste zit de mogelijkheid tot 

dividendenuitkering geïncorporeerd in de formule zelf (infra nr. 147). 

145. Ten slotte, bij deze clausule kan dezelfde opmerking worden gedaan als bij de 

marktprijs-formule betreffende de meting van de economische verwatering (supra nr. 116). 

Ook bij dit beding wordt ervan uitgegaan dat de marktwaarde van onderliggende aandelen na 

de distributie gelijk is aan de marktwaarde vóór de distributie verminderd met het uitgekeerde 

bedrag (P0 – D). En zoals hierboven al gesteld, is dit niet noodzakelijk het geval bij publieke 

ondernemingen. Afhankelijk van de reactie van de markt op een distributie kan het leiden tot 

een grotere of kleinere daling van de marktwaarde van de aandelen. Aldus kan de toepassing 

van de formule tot over- of onderschatting van de verwaterende impact van een distributie 

leiden.
227

 

Bijvoorbeeld, wanneer de markt vóór de distributie sterke groei van de onderneming 

verwacht, kan een distributie van vermogen de markt doen denken dat de onderneming haar 

groeiplannen verlaten heeft. Het gevolg is een sterkere daling van de marktwaarde en dus 

meer verregaande economische verwatering van het conversierecht dan wat door de formule 

vooropgesteld wordt (P0 – D).
228
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 Uitgifte converteerbare obligaties door CapitaCommercial Trust Management Limited, 

http://cct.listedcompany.com/misc/CCT_CBdue2015_19Apr2010.pdf, 84. 
227

 S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law.  1995-1996, afl. 51, (1241) 1272. 
228

 S. I. GLOVER, “Solving Dilution Problems”, Bus.Law.  1995-1996, afl. 51, (1241) 1272. 

http://cct.listedcompany.com/misc/CCT_CBdue2015_19Apr2010.pdf
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c) Praktijkvoorbeeld 

146. Het hierna geïllustreerde praktijkvoorbeeld laat een dividendenuitkering toe maar wel 

als uitzondering op de formule. Met andere woorden, de mogelijkheid werd niet 

geïncorporeerd in de formule. 

If the Issuer issues or distributes to its Unitholders a Relevant Distribution (i) which 

results in the Distribution Threshold (as defined below) being exceeded or breached 

or (ii) whilst the Distribution Threshold is so exceeded or breached, the Conversion 

Price shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in force immediately 

before the Relevant Distribution is issued or distributed by the following fraction: 

A – B 

A 

where: 

 

A is the Current Market Price of one Unit on the last Trading Day immediately 

preceding the date on which the declaration of the Relevant Distribution is first 

publicly announced; and 

B is the Fair Market Value on the date on which the declaration of the Relevant 

Distribution is first publicly announced attributable to one Unit. 

 

Such adjustment shall become effective on the date such Relevant Distribution is issued 

or distributed. Any adjustment pursuant to this Condition 6.3(i) (Extraordinary 

Distribution) shall only be made with respect to the portion of such Relevant 

Distribution in cash which exceeds the Distribution Threshold (the Excess Portion) and 

only the Excess Portion shall be taken into account in the determination of the amount 

of cash distributed applicable to one Unit. 

… 

 

Distribution Threshold is the amount of Relevant Distribution in any financial year of 

the Issuer (the Relevant Year), to the extent that: 

(i) in the event that only one Relevant Distribution in cash is paid or made in that 

Relevant Year, that Relevant Distribution in cash attributable to one Unit; or 

(ii) in the event that more than one Relevant Distribution in cash is paid or made in 

that Relevant Year, the aggregate of each Relevant Distribution in cash attributable to 

one Unit, does not exceed S$0.035.
229
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 Uitgifte converteerbare obligaties door CapitaCommercial Trust Management Limited, 

http://cct.listedcompany.com/misc/CCT_CBdue2015_19Apr2010.pdf, 83-85. 

http://cct.listedcompany.com/misc/CCT_CBdue2015_19Apr2010.pdf
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 Gedeeltelijke prijsaanpassing B.

a) Werking 

147. De tweede – en minder vaak voorkomende
230

 – formule die de emittent de mogelijkheid 

laat om jaarlijks tot een bepaald bedrag aan dividenden uit te keren zonder dat dit aanleiding 

geeft tot de aanpassing van de conversieprijs is de volgende: 

                                
    

    
231 

Waarbij: 

CP0  de voorafgaande conversieprijs is; 

P0  de marktwaarde is van één aandeel in uitgifte vóór de distributie; 

D  de waarde van de distributie is per bestaand aandeel. Dit is het totale bedrag van de 

distributie gedeeld door het totale aantal bestaande aandelen en 

Y  het bedrag van de dividendenuitkering is per aandeel voor zover en in de mate dat 

het de grens van het toegelaten bedrag per aandeel voor het betrokken jaar niet 

overstijgt. Y zal gelijk zijn aan nul wanneer het toegelaten bedrag in het betrokken 

jaar al uitgekeerd werd. 

Zoals hierboven reeds vermeld, zit de beperkte toelating voor de emittent om 

dividenden uit te keren zonder aanpassing van de conversieprijs geïncorporeerd in de formule 

zelf. Deze toelating wordt vertegenwoordigd door Y. Voor een beter begrip wordt de formule 

toegepast op de situatie zoals beschreven in het voorgaande voorbeeld (supra nr. 142): 

Voorbeeld (vervolg): 

Het eigen vermogen van vennootschap Lubov bedraagt 1.000.000€, bestaande uit 

500.000€ kapitaal en 500.000€ niet-uitgekeerde winsten. het kapitaal wordt 

vertegenwoordigd door 500.000 aandelen. De waarde van een aandeel is aldus 2€. 

Het vreemd vermogen bedraagt 500.000€, bestaande uit 250.000 obligaties 

converteerbaar in 250.000 aandelen van de emittent. De conversieprijs is dus 2€. Het 

                                                 
230

 Enkel in 3 van 16 onderzochte prospectussen en andere informatiedocumenten voor de uitgifte van 

converteerbare obligaties werd een dergelijke formule opgenomen. 
231

 Uitgifte van converteerbare obligaties door Confinimmo NV, 

www.cofinimmo.be/media/135374/11.04.15_nlverrichtingsnota.pdf, 40; Uitgifte van converteerbare obligaties 

door UCB SA, www.ucb.com/_up/ucb_com_investors/documents/090930_prospectus_convertible_bonds.pdf, 

40; Uitgifte van converteerbare obligaties door Derwent London Capital Limited, 

http://derwent.hemscottir.com/pdf/Driver_Offering_Circular_OC.pdf, 37. 

http://www.cofinimmo.be/media/135374/11.04.15_nlverrichtingsnota.pdf
http://www.ucb.com/_up/ucb_com_investors/documents/090930_prospectus_convertible_bonds.pdf
http://derwent.hemscottir.com/pdf/Driver_Offering_Circular_OC.pdf
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conversierecht van de obligatiehouder wordt beschermd door een anti-

verwateringsclausule. 

De balans van de vennootschap ziet er als volgt uit: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ 

  - Kapitaal 500.000 A‟s 

  - Winst 500.000€ 

 

  VV 500.000€ 

    - CO‟s 250.000 

 

De uitgiftevoorwaarden van de converteerbare obligaties laten de emittent toe om 

jaarlijks 0,5€ per aandeel aan dividenden uit te keren. 

De uitgevende vennootschap beslist tot een dividendenuitkering van 1€ per aandeel. Dit 

is de eerste uitkering in het betrokken jaar en bedraagt in totaal 500.000€ (de gehele 

winst). 

Aangezien het toegelaten bedrag van uitkering 0,5€ is, is Y gelijk aan 0,5€ (1€ - 0,5€) 

De inwerkingtreding van de anti-verwateringsclausule leidt tot de verlaging van de 

conversieprijs tot: 

        
   

     
 

Het aantal aandelen waarop de obligatiehouder na de aanpassing van de conversieprijs 

recht heeft is: 

        
       

   
 

Zou de obligatiehouder na deze dividendenuitkering overgaan tot conversie van zijn 

obligaties tegen de aangepaste conversieprijs, dan zou de balans van de emittent als 

volgt uitzien: 

 Activa Balans Passiva 

  EV 1.000.000€ (= 500.000 + 500.000) 

  - Kapitaal 884.615 A‟s (= 500.000 + 384.615) 

  - Winst 0€ 

 

  VV 0€ 

  - CO‟s 0 
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De volgende tabel geeft een overzicht van de verhoudingen in de emittent na de 

conversie tegen de aangepaste conversieprijs: 

VERWATERING → CLAUSULE 

Investeerder Investering Prijs/aandeel Aandelen % Waarde 

AH’s  500.000 1 500.000 56,5 565.000 

OH  500.000 1,3 384.615 43,5 435.000 

Totaal 1.000.000  884.615 100 1.000.000 

b) Opmerkingen 

148. Het voorbeeld toont aan dat deze variante van de formule economisch en procentueel 

minder gunstig is voor de beschermde houder. Wat logisch is, gezien het de emittent toelaat 

om haar eigen vermogen te verminderen zonder dat de conversieprijs volledig aangepast 

wordt. Meer specifiek, door de toepassing van de clausule is de waarde van de onderliggende 

aandelen waarop de houder recht heeft 435.000€. Dit is 65.000€ minder dan bij de eerste 

clausule (500.000€). Wat het potentiële participatiepercentage betreft, is er een verschil van 

6,5 (50% vs. 43,5%).  

Als spiegelbeeld daarvan, leidt de toepassing van deze variante tot minder verregaande 

procentuele verwatering van de rechten van de bestaande aandeelhouders dan de eerste 

(56,5% i.p.v. 50%). In economische termen uitgedrukt betekent dit dat de bestaande 

aandeelhouders minder participatiepercentage zullen verliezen in ruil voor dividenden dan bij 

de eerste variante van de clausule. 

149. Vervolgens kan bij deze clausule dezelfde opmerking worden gedaan als bij de 

marktprijs-formule betreffende de meting van de economische verwatering (supra nr. 145). 

Ook bij dit beding wordt ervan uitgegaan dat de marktwaarde van onderliggende aandelen na 

de distributie gelijk is aan de marktwaarde vóór de distributie verminderd met het uitgekeerde 

bedrag (P0 – D). Zoals hierboven al gesteld, is dit niet noodzakelijk het geval bij publieke 

ondernemingen. Afhankelijk van de reactie van de markt op een distributie kan het leiden tot 

een grotere of kleinere daling van de marktwaarde van de onderliggende aandelen. 
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c) Praktijkvoorbeeld 

If and whenever the Issuer shall pay or make any Capital Distribution to Shareholders, 

the Conversion Price shall be adjusted by multiplying the Conversion Price in force 

immediately prior to the Effective Date by the following fraction: 

A – C 

  A – B 

where: 

A is the Current Market Price of one Ordinary Share on the Effective Date; 

B is the portion of the Fair Market Value of the aggregate Capital Distribution 

attributable to one Ordinary Share, with such portion being determined by dividing the 

Fair Market Value of the aggregate Capital Distribution by the number of Ordinary 

Shares entitled to receive the relevant Dividend (or, in the case of a purchase, 

redemption or buy back of Ordinary Shares or any depositary or other receipts or 

certificates representing Ordinary Shares by or on behalf of the Issuer or any 

Subsidiary of the Issuer, by the number of Ordinary Shares in issue immediately 

following such purchase, redemption or buy back, and treating as not being in issue 

any Ordinary Shares, or any Ordinary Shares represented by depositary or other 

receipts or certificates, purchased, redeemed or bought back); and 

C is the amount (if any) by which the Threshold Amount in respect of the Relevant 

Fiscal Year exceeds an amount equal to the aggregate of the Fair Market Values of any 

previous Dividends per Ordinary Share paid or made in respect of such Relevant 

Fiscal Year (where “C” shall be zero if such previous Dividends per Ordinary Share 

are equal to, or exceed, the Threshold Amount in respect of such Relevant Fiscal Year). 

For the avoidance of doubt “C” shall equal the Threshold Amount in respect of the 

Relevant Fiscal Year where no previous Dividends per Ordinary Share have been paid 

or made in respect of such Relevant Fiscal Year. 

Such adjustment shall become effective on the Effective Date if later, the first date upon 

which the Fair Market Value of the relevant Capital Distribution is capable of being 

determined as provided herein. 

“Capital Distribution” means any Dividend (the “Relevant Dividend”) paid or made 

in respect of a fiscal year of the Issuer (the “Relevant Fiscal Year”), if (a) the Fair 

Market Value of the Relevant Dividend per Ordinary Share or (b) the sum of (i) Fair 

Market Value of the Relevant Dividend per Ordinary Share and (ii) an amount equal to 

the aggregate of the Fair Market Value or Values of any other Dividend or Dividends 

per Ordinary Share paid or made in respect of the Relevant Fiscal Year, exceeds the 

Threshold Amount in respect of such Relevant Fiscal Year, and in that case the Capital 

Distribution shall be the Relevant Dividend. 

“Threshold Amount” means in respect of any Relevant Fiscal Year, the amount per 

Ordinary Share corresponding to the fiscal year set out below (adjusted pro rata for 

any adjustments to the Conversion Price made pursuant to the provisions of this 
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232

 Uitgifte van converteerbare obligaties door UCB SA, 

www.ucb.com/_up/ucb_com_investors/documents/090930_prospectus_convertible_bonds.pdf, 40-41. 

Condition: 

Amount 

per Ordinary 

Share 

In respect of the fiscal year ending:                                                        (€) 

31 December 2009 .............................................................................. 0.92 

31 December 2010 .............................................................................. 0.92 

31 December 2011 .............................................................................. 0.92 

31 December 2012 .............................................................................. 0.92 

31 December 2013 .............................................................................. 0.92 

31 December 2014 .............................................................................. 0.92 

31 December 2015 .............................................................................. 0
232

 

http://www.ucb.com/_up/ucb_com_investors/documents/090930_prospectus_convertible_bonds.pdf
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EINDBESLUIT 

Dit werkstuk heeft aangetoond hoe belangrijk anti-verwateringsclausules zijn voor de 

houder van converteerbare obligaties. Het succes van zijn investering zal grotendeels 

afhangen van de gekozen anti-verwateringsclausule. Dit geldt ook voor de aandeelhouders 

van de uitgevende vennootschap. Zo hebben wij gezien dat een full ratchet de totale 

verarming van deze laatsten kan betekenen. En omdat de wettelijke anti-

verwateringsbescherming in België grote gebreken vertoont, is de keuze voor de gepaste anti-

verwateringsclausule van primordiaal belang. 

Bovendien hebben wij vastgesteld dat de complexiteit van anti-verwateringsclausules 

niet zozeer aan de formules zelf ligt, maar aan de situering ervan in een groter geheel. Om aan 

de lezer deze mogelijkheid te geven hebben wij eerst uiteengezet wat verwatering van het 

conversierecht inhoudt. Vervolgens hebben wij gezien dat anti-verwateringsbescherming een 

reactie is tegen informatiebarrières voor de investeerder en/of het belangenconflict tussen de 

bestaande aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties. Eens men inzicht 

daarin verkrijgt, is het niet moeilijk om de tegenoverstaande anti-verwateringsclausule te 

begrijpen. Bijvoorbeeld, door te weten dat aan de oorsprong van verwatering 

informatiebarrières of conflicterende belangen kunnen liggen, weet men of de initiële 

investeringswaarde of de actuele waarde der aandelen beschermd moet worden en zo ook hoe 

een conversieprijs-formule of een marktprijs-formule werkt. 

Deze bedingen zijn het product van de praktijk en ondergaan constante veranderingen 

afhankelijk van de behoeftes van de tijd. Het doel van dit werkstuk was anti-

verwateringsclausules in het groter geheel te situeren en de lezer daardoor in staat te stellen 

om op basis van deze kennis op een zelfstandige wijze huidige en toekomstige anti-

verwateringsclausules te begrijpen. Immers, het alfabet verandert niet maar de teksten wel. 
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