master TEW / HI

Bedrijfsfinanciering en Corporate Governance
handboek en notities

Q
190

uickprinter
Koningstraat 13
2000 Antwerpen
www.quickprinter.be

8,70 €

Nieuw!!!
Online samenvattingen kopen via
www.quickprintershop.be

Bedrijfsfinanciering en corporate governance:
examen: mondeling met schriftelijk voorbereiding (3 vragen)
Kapitaalstructuur:
Literatuur:
* handboek: H10 (notionele interestaftrek: H9)
* paper Vanacker & Deloof (financiering van nieuwe ondernemingen)
* paper Vermoesen et al. (financieringsbeperkingen voor KMO’s)
Cursus financieel management:
* Modigliani & Miller tonen aan dat er onder bepaalde voorwaarden geen optimale
kapitaalstructuur bestaat
* introductie van vennootschapsbelastingen en kosten van financiële moeilijkheden in
het M&M model leiden echter wel tot een optimale kapitaalstructuur
In deze cursus bespreken we:
* de rol van personenbelastingen
* verdere analyse van financiële moeilijkheden
* agencykosten van financiering via nieuwe aandelen
- belangenconflicten tussen aandeelhouders en management
* kapitaalstructuur in de praktijk
* kapitaalstructuur van nieuwe ondernemingen
* financieringsproblemen van KMO’s
Modigliani en Miller (M&M) in 1958:
* De kapitaalstructuur heeft geen belang!
* Dit is de ‘eerste stelling’ van M&M:
= schuldfinanciering leidt voor de aandeelhouders tot een hoger verwacht rendement
maar ook tot een hoger risico verbonden aan dat rendement. De waarde voor de
aandeelhouders blijft hierdoor ongewijzigd.
waarde van de onderneming:
buitenste cirkel: het totaal v/d cashflows die verdeeld wordt over de financierders
taartstukje: welke deel elke financierder krijgt
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Kosten schulden (VV) < kosten van eigen vermogen (EV)
 Dit is omdat het rendement bij een schuldfinanciering zekerder is dan het
rendement van EV (dividend), waardoor het risico bij EV groter is dan bij VV.
-> Als de schuldgraad stijgt = vereist rendement vh EV stijgt, omdat het risico v/h EV
stijgt als de schuldgraad stijgt (daarom vragen de AH’s een hoger rendement)
Veronderstellingen Modigliani & Miller:
* perfecte kapitaalmarkten: (daar zijn ...)
- rationele beleggers (= denken en handelen doordacht)
- kosteloze informatie
- kosteloze transacties
- oneindig deelbare effecten
- perfecte concurrentie is aanwezig in zo’n markten
* geen emissiekosten bij externe financiering
* geen belastingen
* investeringspolitiek ligt vast
 Waarom heeft dit model de nobelprijs gekregen?
= kan men als vertrekpunt voor de financieringspolitiek v/e onderneming nemen
“Tweede stelling” van M&M:
* De kost van het eigen vermogen stijgt naarmate de schuldgraad toeneemt, ter
compensatie van het toegenomen risico voor de aandeelhouders, zodat de gewogen
gemiddelde kapitaalkost gelijk blijft
* De gewogen gemiddelde kapitaalkost is bij elke financieringsstructuur gelijk aan de
globale kapitaalkost van de onderneming zonder schuldfinanciering.

GGKK = gewogen gemiddelde kapitaalkost
k0 = globale kapitaalkost v/d onderneming zonder schuldfinanciering
kEV = kost v/h eigen vermogen
kVV = kost v/h vreemd vermogen
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Kapitaalstructuur:
a) M&M + vennootschapsbelastingen:
* propositie 1 met vennootschapsbelasting
-> de ondernemingswaarde stijgt met de schuldgraad
* propositie 2 met vennootschapsbelasting
-> een deel van de stijging van de vereiste opbrengstvoet van het eigen vermogen
wordt gecompenseerd door belastingbesparingen
b) M&M + vennootschapsbelastingen + falingskosten
* Er bestaat een optimale kapitaalstructuur!
-> Vennootschapsbelastingen zijn belangrijk om dat intrestbetalingen aftrekbaar zijn
v/d belastbare winst.
(Het is dus optimaal voor de onderneming om veel schulden aan te gaan.)
(vb: Leveraged buy-out: fiscaal voordeel mee hebben = bedrag dat je moet betalen
voor de belastingen hiermee kunnen minimaliseren)

blauwe lijn: houdt rekening met de intrestaftrekbaarheid v/e bedrijf
rode lijn: is afhankelijk v/d kosten die zich voordoen bij het faillissement
-> deze curve zal bij sommige bedrijven sneller/trager dalen:
vb: de curve zal bij een software bedrijf sneller dalen, omdat het vooral uit
immateriële activa bestaat die je niet kan verkopen (de kennis zit in de
hoofden v/d werknemers); bij een taxibedrijf daarentegen zal de curve
trager dalen, omdat het bedrijf hoofdzakelijk uit materiële activa bestaat
die verkocht kunnen worden
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falingskosten = kans dat het bedrijf failliet gaat * kosten igv een faillissement (= faling)
-> moment dat het bedrijf failliet gaat = de kosten die zich voordoen
vb: advocaatkosten, waardevolle klanten die weggaan,...
Faillissement:
* volgens M&M: het is geen probleem, tenzij de faling gepaard gaat met kosten
a) de onderneming is nog waardevol = ze wordt overgenomen
b) de onderneming creëert geen waarde meer = gaan opdoeken
* in praktijk: als een onderneming failliet gaat, gaat er mogelijk veel waarde verloren
-> Een ondernemer zegt dat hij je op termijn gaat terugbetalen, maar is dat
wel zo?
+ er is asymmetrische informatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar
(de bank wil niet altijd een lening verlenen, ook al is het probleem tijdelijk)
Oefening over vennootschapsbelastingen:
Veronderstel volgende situatie:
* winst voor intrest en belasting = 1.000
* vennootschapsbelastingvoet = 35%
* intrest op schuld = 10%

* interest berekenen: - kolom 1: 0 * 10 %
- kolom 2: 4000 * 10%
* belastingen berekenen: - kolom 1: 1000 * 0,35
- kolom 2: 600 * 0,35
* financiering (rode kader): - kolom 1: enkel via EV gefinancierd (650), want VV = 0
- kolom 2: deels via VV (400) en deels via EV (390) gefin.
 eindtotaal kolom 1 en kolom 2 = wat financierders krijgen
790 > 650: door fiscale aftrekbaarheid v/d intresten = meer geld naar financiers gaan
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a)Wat indien er een personenbelasting v 28% op zowel dividenden als intresten zou zijn?

* personenbelasting op dividend: - kolom 1: 650 * 0,28
- kolom 2: 390 * 0,28
* personenbelasting op intrest: - kolom 1: 0 * 0,28
- kolom 2: 400 * 0,28
* totale kasstroom: - kolom 1: enkel via EV gefinancierd
- kolom 2: een stuk via EV en een stuk via schulden gefinancierd
 nog altijd meer krijgen bij schuldfinanciering dan bij financiering op EV
b) Wat indien de personenbelasting op dividenden veel lager is dan die op intresten?

 Als je rekening houdt met personenbelastingen, kan je beter met EV (aandelen)
financieren ipv met VV (schuldfinanciering).
Schuldfinanciering is fiscaal interessanter als je enkel rekening houdt met
vennootschapsbelastingen, niet wanneer je ook rekening houdt met personenbel.
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Merk op dat de personenbelasting op dividenden en intresten in België de vorm van een
bevrijdende roerende voorheffing aanneemt (meestal 25%).
-> verschil tussen aankoopprijs en verkoopprijs van aandelen vaak niet belast worden
TC: vennootschapsbelasting (‘C’: company taks)
TS: personenbelasting op inkomsten uit aandelen (‘S’: stocks)
TB: personenbelasting op inkomsten uit schulden (‘B’: bonds)
EBIT: winst voor intrest en belastingen (Earnings Before Interest and Taxes)
B: uitstaande schuld
rB: intrestvoet op uitstaande schuld (= geld uitgegeven aan de aandeelhouders)
Aandeelhouders ontvangen:
(EBIT – rBB) x (1 – TC) x (1 – TS)
Schuldeisers ontvangen:
rBB x (1 – TB)

-> VU = geldstroom is een perpetuïteit die je oneindig ver kan laten lopen
* EBIT * (1 - Tc)(1 - Ts) = geld dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd als er geen
schuldeisers zijn
* (1 - Tc)(1 - Ts) = wat de aandeelhouders na belastingen in handen krijgen indien er 1
beschikbaar is (= inkomen uit aandelen)
* (1 - TB) = wat de aandeelhouders na belastingen in handen krijgen indien er 1
beschikbaar is (= inkomen uit schuld)
* B = de hoeveelheid schuld
* VU = [EBIT * (1 - Tc)(1 - Ts)] / RUNLEV
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= zwarte lijn
= blauwe lijn
= rode lijn
= groene lijn

TB = TS : personenbelastingen op schulden = personenbelastingen op aandelen

* zwarte lijn: is met vennootschapsbelastingen, maar zonder personenbelastingen
(personenbelasting is er wel, maar is voor schulden = op aandelen)
-> vennootschapsbelastingen = bepaald voordeel op belastingen
* blauwe lijn: schuld geeft nog fiscaal voordeel, maar het voordeel is kleiner geworden
(fiscaal voordeel vd schuldfinanciering wordt deels gecompenseerd door
h fiscaal nadeel v/h EV -> fiscaal voordeel voor de schuldfin. overhouden)
* rode lijn: na belastingen evenveel overhouden met schuldfinanciering als bij fin met EV
* groene lijn: personenbelastingen op schulden veel hoger dan bij EV
-> fiscaal nadeel van schuldfinanciering
= interessanter om met EV te financieren
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Toepassing:
Een onderneming zonder schulden:
* EBIT = 100.000 perpetueel
* vereiste opbrengstvoet na belasting = 13,20%
* vennootschapsbelasting = 35% (= TC)
* personenbelasting op dividenden (= op de winst) = 12% (= TS)
* personenbelasting op intresten = 28%
VU = [100.000 x (1-0,35) x (1- 0,12)]/ 0,1320 = 433.333
a) De onderneming leent 120.000 tegen 10% (= blauwe lijn)
VL = VU + B x [1 – ( (1-TC) x (1-TS)/(1-TB) )]
= 433.333 + 120.000 x [1 – ( (1-0,35) x (1-0,12)/(1-0,28) )]
= 458.000 (= schuldfinanciering)
b) Personenbelasting op dividenden = 12%
Personenbelasting op intresten = 50%
VL = 433.333 + 120.000 x [1 – ( (1-0,35) x (1-0,12)/(1-0,50) )]
= 425.413
Notionele intrestaftrek: (= mss in heel Europa doorgevoerd gaan worden)
* Wat?
- de onderneming krijgt een fiscale aftrek ter waarde van een bepaald percentage van
haar eigen vermogen (doel: deel v/h rendement is fiscaal aftrekbaar)
- reductie van de fiscale discriminatie van eigen vermogen in België
= een percentage op het EV mogen aftrekken v/d belastbare winst
(-> het EV waarop het berekend wordt, wijkt van het boekhoudkundig EV af)
* tarief van aftrek:
- tarief van OLO (= lineaire overheidsobligaties) op 10 jaar
° aanslagjaar 2007 – gemiddelde intrest op OLOs 10 jr. voor 2005
-> tarief is gelijk aan de gemiddelde rentevoet v/d lineaire obligaties op 10 jaar
° maximale verandering van 1% per jaar
° maximaal 3%
° voor KMO’s: + 0,5% (DUS: 3,5%, want 3% + 0,5%)
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Definitie van eigen vermogen:
* boekhoudkundig eigen vermogen aan het einde van het voorafgaande belastbare
tijdperk
* verminderd met:
- fiscale nettowaarde van eigen aandelen, deelnemingen geboekt onder financiële
vaste activa, en aandelen die in aanmerking komen voor een DBI-aftrek
- boekwaarde van buitenlandse [activa – passiva] waarvan de winsten in België
vrijgesteld zijn van belastingen omwille van een dubbel belastingbedrag
- netto-boekwaarde van materiële vaste activa die de beroepsbehoeften overtreffen
- boekwaarde van beleggingen die geen belastbaar periodiek inkomen voortbrengen
- boekwaarde van onroerende goederen die aan bedrijfsleiders of hun familie ter
beschikking worden gesteld
- uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden en kapitaalsubsidies
Rendement op het eigen vermogen en effectief belastingtarief :
(nominaal belastingtarief = 34%, tarief voor de notionele aftrek = 4%)

0% - 4% : wordt niet belast
4% - 9%: wordt belast aan 34%
-> globaal is het belastingstarief 18,9 %, dit wordt zo berekend: (4/9) * 0% + (5/9) * 34%
= 18,9%
-> dit is een soort v progressieve belasting, nl vanaf je veel verdient, zal je (meer)
belastingen betalen
-> zo bedrijven gaan aanmoedigen dat ze onder 4% vd notionele intrestaftrek blijven
(belastingstarief stijgt als je rendement stijgt)
(Stel EV = 1000 en de winst = 90 -> eerste 40 worden niet belast en volgende 50 wel, dit
geeft (40/90)* 0% + (50/90) * 34% = 18,9% )
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Voorbeeld:
"Indien het gecorrigeerde eigen vermogen 10 miljoen Euro bedraagt, kan dus
4% x 10 miljoen Euro = 400.000 Euro van de belastbare winst worden afgetrokken. Als de
onderneming een rendement op het eigen vermogen van 3% (<4%) haalt en dus
10 miljoen Euro x 3% = 300.000 Euro (<400.000 Euro) winst maakt, moet ze op deze
winst geen vennootschapsbelastingen betalen. Als ze echter een rendement van 9%
haalt en dus 900.000 Euro winst maakt, moet ze in ons voorbeeld
(900.000 Euro - 400.000 Euro) x 34% = 170.000 Euro vennootschapsbelastingen betalen.
Het effectieve belastingstarief is dan 170.000 Euro / 900.000 Euro = 18,9%."
Wat is het effect van de notionele intrestaftrek op de kapitaalkost v/d onderneming?
* fictieve interest: kFICTIEF
* gecorrigeerde eigen vermogen: EVGECORRIGEERD

<------------------------> <---------->
(1)
(2)
ke = kost EV
ks = kost schuld
(1): geeft weer hoe de onderneming wordt gefinancierd
(2): fiscaal effect is nu gescheiden van hoe de onderneming wordt gefinancierd
(in vergelijking met de formule er boven)
basisformule: GGKK = [EV/ (EV+ VV)] * kEV + [VV/ (EV+ VV)] * kVV + (1 – tv)
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Oefening:

NEE = niet notionele intrestaftrek toegepast

20 = 4% * EV (500)
55,00 -> 22;00 : 55,00 * 40%
53,00 = 100 - 25 (intrest) - 22 (belastingen)
8,00: de 20,00 notionele aftrek waar je geen 40%
belastingen op moet betalen

Omega Alpha richt nu een nieuwe dochtervennootschap Omega Beta op, waarin ze 700
van haar activa onder brengt en die volledig gefinancierd wordt met eigen vermogen dat
door Omega Alpha wordt verstrekt. ( 700 van de ‘andere activa’ onderbrengen in een
andere onderneming, nl in omega Beta)

Participatie is niet meer dan 700 omdat Alpha nog voldoende winst wenst over te
houden om de intrest ervan te kunnen aftrekken.
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* schuldgraad: 0%
* notionele aftrek: 70 * 4% : 28,00
* belasting: 42 * 40% = 16,80
* totaal beschikbaar voor financiers: 70 – 16,80 = 53,20
(= winst voor interesten en belastingen – interesten – belastingen)
 de aandeelhouders (hier: omega Alpha) krijgt 53,20 en moet daar geen belastingen
meer op betalen
Omega Alpha:
* reeds belast inkomen uit Omega Beta: 53,20
* intrest op schuld: 500 x 5% = 25
* belastbare winst uit andere activa
- winst voor intrest en belasting: 300 x 10% = 30 (winst van 30 op aandelen maken)
- belastbare winst na aftrek intrest: 30 – 25 = 5
- winst andere activa na belasting: 5 x (1-40%) = 3
* beschikbaar voor AH na belasting
- 53,20 (Omega Beta) + 3 (andere activa) = 56,20
* beschikbaar voor schuldeisers
- 25
* totaal beschikbaar voor financiers: 56,20 + 25 = 81,20 (de 25 is voor de schuldeisers)
- extra beschikbaar door oprichting Omega Beta: 81,20 - 78 = 3,20 (voordien had je 78)
- extra beschikbaar door extra aftrek notionele intrest!
 200 x 4% (notionele intrest) x 40% (belastingstarief) = 3,20
(700 van omega Bèta – 500 van omega Alpha = 200)
-> 3,20 extra waarde voor de aandeelhouders door deze constructie
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= voordeel doordat je een notionele intrest kan toepassen op 700 bij Beta
(700 afkomstig van de ‘andere activa’ bij Alpha)
DUS: 700 – 500 (bij EV) = 200 extra notionele intrestaftrek kunnen toepassen
-> Dit geldt wanneer de waarde v/h EV v/d dochteronderneming groter is dan de
waarde v/h EV van de moederonderneming.
(= dan van extra notionele intrestaftrek kunnen genieten)
* nadeel dubbele notionele intrestaftrek: is een voordeel voor grote ondernemingen
want zij kunnen met geld van de moederonderneming een dochteronderneming
opstarten
Financiële moeilijkheden:
* betalingsprobleem
- rentabiliteitsprobleem of liquiditeitsprobleem?
* verschillende belangen en verschillende informatie
- management
- leveranciers en klanten
- aandeelhouders
- schuldeisers
 belangenconflicten tussen hen + hebben verschillende informatie (intern <-> extern)
* schuldeisers versus aandeelhouders:
-> aandeelhoudersstrategieën:
1. ‘uitmelken’ van de onderneming
2. projecten met een hoog risico kiezen
3. onderinvesteren
Conflicten tussen aandeelhouders en schuldeisers bij financiële moeilijkheden:
aandeelhoudersstrategieën (3)
1. ‘uitmelken’ van de onderneming:
Parket start onderzoek naar faillissement Continental
Printing (De Tijd, 05/02/2000)
(tijd) - Het Antwerpse parket start een onderzoek naar mogelijke strafrechtelijke inbreuken die hebben geleid tot het
faillissement van de drukkerijgroep Continental Printing. Het parket vroeg aan de curatoren een gerechtelijke expertise uit te
voeren naar de boekhouding van de groep. Continental Printing, dat in Vlaanderen 15 drukkerijen groepeerde, ging eind vorig
jaar failliet met een put van 3 miljard frank en een negatief eigen vermogen van 618 miljoen frank.
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 1 v/d investeringen van Continental was een restaurant die verkocht wordt voor 1
symbolische frank (aan de broer v/d eigenaar van Continental)
-> bedrijven die in de problemen zitten, laten vaak activa verdwijnen zodat de bank
die niet kan aanspreken
‘uitmelken’ v/d onderneming (= leeg halen):
Bij eventueel faillissement hebben schuldeisers voorrang van betaling op de
aandeelhouders. Zij zullen enkel nog een vergoeding ontvangen op hun aandelen als er
na betaling v/d schuldeisers nog waarde overblijft.
-> wnr er een faillissement lijkt aan te komen, gaan aandeelhouders waarden uit de
onderneming proberen te halen:
a) door extra dividend te laten uitkeren ≠ schuldeisers beslag op kunnen leggen
b) activa verkopen tegen prijs < de reële waarde -> indien dit gebeurt in de ‘verdachte
periode’ (= korte periode voor het faillissement) -> w de verkoop nietig verklaard
2. Projecten met een hoog risico kiezen:

-> 50% kans op hoog- of laagconjunctuur
Aandeelhouders gaan geneigd zijn om te kiezen voor project 2 (= hoog risico), want
140 > 100  bij laagconjunctuur krijgen de aandeelhouders sowieso niets (zowel bij
laag als hoog risico), bij hoogconjunctuur zijn de aandeelhouders beter af bij een hoog
risico. Voor de schuldeisers is het project met een laag risico het beste.
-> Als de waarde v/d onderneming kleiner is geworden dan de schulden = beter risico’s
kunnen nemen.
waarde v/d onderneming: -> voor de onderneming zelf = best om laag risico te kiezen
* laag risico: 100 * 50% + 200 * 50% = 150
* hoog risico: 50 * 50% + 240 * 50% = 145
waarde voor de aandeelhouders: -> beter hoog risico kiezen
* laag risico: 0 * 50% + 100 * 50% = 50
* hoog risico: 0 * 50% + 140 * 50% = 70
 als de aandeelhouders in eigen belang handelen, zullen ze voor het hoge risico kiezen
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Verklaring:
In geval van hoogconjunctuur in vergelijking met het lage risico-project gaat de
meerwaarde (140 – 100 =40) volledig naar de aandeelhouders. De schuldeisers krijgen
bij beide 100. In geval van laagconjunctuur wordt de minderwaarde vh hoge risicoproject tov het lage risico-project (50- 100 = -50) volledig gedragen door de schuldeisers.
De aandeelhouders ontvangen bij laagconjunctuur (recessie) niets.
DUS: de opbrengsten uit de keuze voor het hoge risico-project ipv het lage-risico project
gaan volledig naar de aandeelhouders en de kosten v/d keuze worden volledig
door de schuldeisers gedragen.
3. Onderinvesteren
= projecten die heel winstgevend zijn, mogelijk toch niet gaan uitvoeren
Te betalen aan schuldeisers: 4.000
Project: investering = 1.000 → 1.700 zekere opbrengst (IRR = 70%!)
(IRR: internal rate of return = effectief rendement)

-> 50% kans op hoogconjunctuur en 50% kans op laagconjunctuur
Het is voor de aandeelhouders toch niet interessant om dit project uit te voeren, want ze
moeten 1000 investeren als ze het project gaan uitvoeren. In hoogconjunctuur levert het
project 1700 extra op en in laagconjunctuur levert h uitvoeren v/h project 100 extra op.
-1000 v/d investeringen -> +1700 (50% kans) + 100 (50% kans) = 900
(= extra opbrengst die je krijgt met het project)
-> 1700 – 900 = 800 (*)
(1700: extra opbrengst: je gaat van 1000 bij ‘zonder project’ naar 2700 bij ‘met project’
100: extra opbrengst: je gaat van 0 bij ‘zonder project’ naar 100 bij ‘met project’)
(*): 800 is 50% kans dat de waarde met een project stijgt
(4000 – 2400 = 1600 -> 1600 * 50% = 800)
 Een waardevol investeringsproject niet uitvoeren omdat de waarde vooral ten goede
komt van de schuldeisers.
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2de manier van berekenen:
* zonder project: 50% * 1000 + 50% * 0 = 500
* met project: 50% * 2700 + 50% * 100 = 1400
 verwachte waarde voor de aandeelhouder: 1400 - 500 = 900
 Aangezien de waardecreatie voor de aandeelhouder (900) kleiner is dan de
investering van 1000, is het een project met een negatieve contante waarde en heeft
de aandeelhouder geen persoonlijk belang op het project uit te voeren.
(Dit komt omdat de aandeelhouder al de kosten v/d investering moet betalen, maar
de opbrengsten moet hij delen met de schuldeisers.)
* zogenaamde ‘free rider’ problemen tussen schuldeisers en aandeelhouders onderling
Bankiers vechten om 30 miljoen euro actief van LHSP (De Tijd, 04/06/2002)
IEPER (tijd) - Het actief dat de curatoren van het failliete technologiebedrijf Lernout & Hauspie (LHSP) tot nog toe hebben
gerealiseerd, bedraagt zon 29,7 miljoen euro. Dat deelde curator Frank Seys maandag mee aan de rechtbank van koophandel
in Ieper naar aanleiding van de behandeling van de vordering van Dexia Bank, die aanspraak maakt op het volledige bedrag.
Zowel de curatoren als de banken Fortis en KBC betwisten de vordering.
-> LHSP hebben kunstmatig hun omzet opgekrikt door dochterondernemingen in andere landen op te richten (Zuid-Korea)
die hun producten dan kochten.

* kosten van financiële moeilijkheden
- directe kosten (= lonen; advocaatkosten; ...)
Honoraria advocaat LHSP lopen op tot meer dan 16 miljoen dollar (De Tijd, 31/01/2004)
De honorariumnota's van de Amerikaanse huisadvocaat van Lernout & Hauspie Speech Products bedragen al 16 miljoen
dollar (13 miljoen euro). Het gaat om het totaal aan erelonen en onkosten die het advocatenkantoor Milbank, Tweed,
Hadley & McCloy tussen november 2000 en oktober 2003 aanrekent voor het werk in het kader van de Chapter 11procedure voor de faillissementsrechtbank in de VS.

- indirecte kosten (= gaan grote invloed uitoefenen)
-> als je in financiële moeilijkheden komt, ga je klanten verliezen, werknemers,...
→ kosten ten laste van de aandeelhouders!
(omdat de kans op financiële moeilijkheden door banken al wordt aangerekend)
* ‘opbrengsten’ van financiële moeilijkheden
-> als een onderneming failliet gaat -> activa worden aan lage prijzen aangeboden
(meestal gaat een bedrijf failliet omdat het slecht gaat in de sector, de kopers van
de activa zullen andere bedrijven uit de sector zijn, maar wegens het al slecht gaat
in de sector, zullen de kopers lage prijzen bieden)
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Aandeelhouders versus schuldeisers:
* voorwaarden opgenomen in schuldovereenkomsten:
- beperkingen op
° dividendbetalingen (is beperkt zodat meer geld in de onderneming blijft)
° activa als waarborg voor bijkomende leningen
° fusie met andere ondernemingen
° verkoop of verhuur van activa
° aangaan van bijkomende LT-schulden
- een minimum niveau aan bedrijfskapitaal moet worden aangehouden
- …
* redelijke voorwaarden creëren waarde voor de aandeelhouders!
-> zorgt ervoor dat schuldeisers vertrouwen krijgen in de aandeelhouders
Beperkende clausules Telenet (2005):
“Onze (schulden) bevatten een aantal belangrijke verbintenissen of andere bepalingen
die ons vermogen tot uitoefening van onze activiteiten negatief zouden kunnen
beïnvloeden. Deze verbintenissen beperken ons vermogen, en het vermogen van onze
dochtervennootschappen, om onder andere:
- dividenden te betalen of andere uitkeringen te doen;
- over te gaan tot bepaalde investeringen of overnames, inclusief deelneming in joint
ventures;
- investeringen te doen;
- transacties aan te gaan met verbonden vennootschappen en andere verbonden
partijen;
- het van de hand doen van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening;
- fusies aan te gaan met andere vennootschappen;
- bijkomende schulden aan te gaan en waarborgen te verstrekken;
- aandelenkapitaal en achtergestelde schulden weder in te kopen of aandelen van
dochtervennootschappen uit te geven;
- zakelijke zekerheden te verstrekken en een pand te vestigen op activa; en ons
businessplan te wijzigen.
Bovendien verplicht onze senior credit facility ons welbepaalde financiële ratios te
behouden en aan financiële tests te voldoen.”

-> Probleem met zo’n beperking is dat het managen v/d onderneming moeilijker is
geworden. (-> beperkingen op het aangaan van fusies)
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De procedure bij financiële moeilijkheden:
* een goede procedure:
- maximaliseert de totale waarde die verdeeld wordt over de schuldeisers, de
aandeelhouders en andere betrokken partijen
- straft managers en aandeelhouders bij betalingsproblemen op gepaste wijze
- behoudt de absolute voorrang van schuldeisers op aandeelhouders, hoewel het toch
kan aangewezen zijn om een deel van de waarde voor de aandeelhouders te
reserveren (= aandeelhouders motief geven om verder te doen; investeren)
-> zoals oefening ‘onderinvesteren’ worden de schuldeisers eerst uitbetaald
* mogelijke procedures:
- verkoop van de ondernemingsactiva
-> optimaal in perfecte markten
- een gestructureerde onderhandeling tussen de bij de onderneming betrokken
partijen
° er worden tegelijkertijd 2 beslissingen genomen: wat te doen met de onderneming
(verkopen of verder gaan met de onderneming?) en wie krijgt wat?
° geherstructureerde ondernemingen hebben geen objectieve waarde
(= het schatten v/d waarde van de onderneming is niet simpel !)
° er kan een verkeerde beslissing over de toekomst van de onderneming genomen
worden
- Afweging van de belangen van schuldeisers en aandeelhouders!
Procedure in België:
* Tot 2008: “gerechtelijk akkoord”
-> Maar h gerechtelijk akkoord leidde in België zelden tot het redden v/d onderneming
Men vroeg het gerechtelijk akkoord aan wnr men in tijdelijke problemen zat om de
onderneming te beschermen, maar leidde vaak tot een faillissement.
* Sinds 1 april 2009 is de nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen
van toepassing
-> men wil breken met het negatieve imago van het gerechtelijk akkoord
→ in de meerderheid van de gevallen mondde het gerechtelijk akkoord uit in een
faillissement
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* Een gerechtelijke reorganisatie kan in gang worden gezet door het richten van een
verzoekschrift door de schuldenaar aan de Voorzitter v/d rechtbank van koophandel
* indien de continuïteit van de onderneming bedreigd wordt, verklaard de rechtbank de
procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend (max 6 maanden, evt verlengbaar
tot max 12 maanden)
* een gedelegeerd rechter stelt een verslag op over de ontvankelijkheid (= de mate
waarin aan de formele vereisten wordt voldaan) en de gegrondheid van het verzoek
van de schuldenaar

* opening van de procedure leidt tot opschorting van betaling
* drie soorten van reorganisatie:
1) minnelijk akkoord
2) collectief akkoord
3) overdracht onder gerechtelijk gezag
1) minnelijk akkoord:
= met alle schuldeisers of minstens 2 schuldeisers
2) collectief akkoord: (= hetzelfde als gerechtelijke akkoord van vroeger)
= reorganisatieplan wordt opgesteld en ter stemming voorgelegd aan de schuldeisers
- toestemming van schuldeisers met dubbele meerderheid (in aantal & in bedrag)
nodig
- eens goedgekeurd bindend voor alle schuldeisers
- alle schulden die gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht, een hypotheek of
eigendomsvoorbehoud moeten wel binnen de 24 maanden worden terugbetaald
met interest
3) overdracht onder gerechtelijk gezag:
= overdracht van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van haar
activiteiten (onderneming als ‘going concern’ behouden)
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Spectaculair voorbeeld: Custom Silicon Configuration Services (nog igv gerechtelijk akkoord)
-> Februari 2000: openbare aandelenuitgifte (= ze gingen naar de beurs)
* voor het bod: 12.475.559 aandelen (= voor ze naar de beurs gingen)
* 4.704.545 nieuwe aandelen (= extra aandelen die ze op de beurs gingen verkopen) ; 750.000 bestaande aandelen
* overtoewijzigingsoptie: 818.182 bestaande aandelen
-> 34 x overschreven (= er werden 34 keer meer aandelen gevraagd dan dat er werden aangeboden)
* 3 maart 2000: 1ste verhandeling op EASDAQ (14 EUR) -> de koers stijgt al snel tot 32 EUR, om vervolgens te dalen
* 31 oktober 2000: trading halt
* 2 november 2000: aankondiging van desastreuze resultaten voor het derde kwartaal en onderhandeling voor
brugfinanciering
* 15 december 2000: het management slaagt er niet in om een bijkomende kredietlijn van de banken te krijgen

* 21 december 2000: aanvraag voor “gerechtelijk akkoord”
* 5 januari 2001: het gerechtelijk akkoord wordt toegestaan tot 20 juni 2001
-> acties die ondernomen (zullen) worden:
- investeringen worden bevroren
- drastische kostenbesparingen
- de KT-schulden worden omgezet in een converteerbare LT-lening
- er wordt gezocht naar strategische financiële en/of industriële partners
- Steve Lerner, CEO en stichter van CS2, wordt afgezet wegens ‘zwaarwichtige fouten’
* 20 januari 2001: Steve Lerner dagvaardt CS2
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balans:
* 1999: liquiditeitspositie was slecht (current liabilities veel hoger dan current assets)
* 2000 (1ste half jaar): liquiditeitspositie was goed (inkomsten > schulden)
* 2000 (3de kwartaal): liquiditeitspositie goed
-> krijgt slechts 193 binnen, maar geeft 3,972 uit
 al het geld dat ze binnenkrijgen, gaan ze ook ineens terug uitgeven
-> Doel was om geld op te halen in 2 stappen: eerste beursintroductie was begin 2000
-> ze wilden een 2x kapitaalverhoging invoeren (in maart en op het einde vh jaar)
= einde vh jaar mislukt door de barsting vd dotcom bubble.
* 9 februari 2001: de handel in het aandeel CS2 op EASDAQ, die op 21 december werd stilgelegd, wordt hervat
* 10 februari 2001: 20 van de 24 kaderleden van CS2 tekenen een motie van wantrouwen tegen het nieuwe
management
* 13 maart 2001: 6 managers van CS2 stappen op
* 4 mei 2001: ‘partners zoeken duurt langer dan verwacht’
* 15 juni 2001: de aandeelhouders keuren het herstelplan unaniem goed
-> krachtlijnen herstelplan:
- de vaste kosten worden verder verminderd
- de schulden worden omgezet in een converteerbare obligatie, waardoor de onderneming in principe
schuldenvrij wordt
- er is nog 30,8 mio EUR brugfinanciering nodig
* 20 juni 2001: een grote meerderheid van de schuldeisers keurt het herstelplan goed
* 29 juni 2001: de rechtbank keurt het herstelplan definitief goed
-> vorderingen:
- personeel wordt 100% betaald
- schuldeisers hebben de keuze:
° 12,5% van de vordering wordt op 20 december 2001 betaald en 12,5% op 20 juni
2002 (geen intresten)
° vorderingen < 2.500 EUR: 60% wordt betaald op 30 september 2001
° OF intekenen op een converteerbare obligatie (looptijd 2 jaar)
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-> converteerbare obligatie = converteerbare lening wordt automatisch omgezet in aandelen
° conversie mogelijk op 20 juni 2002 en 20 juni 2003
° als de beurskoers op 20 juni 2003 lager is dan 5 EUR, kan de onderneming overgaan tot verplichte conversie
(-> converteerbare lening wordt automatisch omgezet in aandelen)
-> om dilutie v/d aandeelhouders te voorkomen worden hen gratis warrants toegekend
-> de meeste schuldeisers kiezen voor de converteerbare obligatie
* 25 september 2001: CS2 onderhandelt met een potentiële financier: Business 21
- er wordt een lening van 25 mio EUR (7% - 3 jaar) uitgegeven + 48 mio warrants tegen
0,4 EUR (= gemiddelde koers in laatste 30 dagen)
* 2 december 2001: er is een akkoord met Business 21
* 30 januari 2002: Business 21 komt de eerste betalingsverplichting niet na en het gaat nog steeds slecht met de
markt v halfgeleiders -> faillissement! (als er geen waarde meer is, gaat de onderneming failliet !)

De agencykosten van financiering via de uitgifte van nieuwe aandelen:
* Een ondernemer “P” bezit alle aandelen van een onderneming die 1 mio € waard zijn.
* Er is 2 mio € nodig voor nieuwe investeringen: financiering kan via de uitgifte van
schuld (r = 12%) of via de uitgifte van nieuwe aandelen.
* de ondernemer kan hard werken (14u per dag) of volgens kantooruren presteren (8u)
* de ‘free cash flow hypothese’
= goed voor de onderneming omdat het de managers motiveert
-> aan de financiering met aandelenkapitaal zijn ook problemen verbonden

CF vr. P = wat er overblijft voor de ondernemer (cashflow)
300.000 * 1/3 = 100.000
400.000 * 1/3 = 133.333
-> de ondernemer heeft 1 miljoen vd 3 miljoen geïnvesteerd (= 1/3)
= € 2 miljoen wordt door nieuwe aandeelhouders geïnvesteerd
CF vr. de AH = cashflow voor al de aandeelhouders (inclusief de ondernemer)
-> deze krijgen dus 3/3 van de cashflow (weergegeven in de kader)
-> de ‘andere aandeelhouders’ (= alle aandeelhouders – de ondernemer) krijgen 2/3 van
de cashflow
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