
Crisis heeft geen effect op verloop bedrijfsovername
Ze besluiten dat een overname

proces in ons land gemiddeld 8 tot 9
maandenblijftduren.Vaakbegintde
verkoopprocedure met een ‘non-dis
closure agreement’. Zo’n overeen
komst luidt een periode van zo’n drie
maanden in waarin partijen elkaar
besnuffelen en beloven de bespre
kingen geheim te houden. De verko
per heeft er alle belang bij dat zijn
verkoopplannen niet voortijdig uit
lekken tegenover zij n personeel, le
veranciers of financiers. Daarna
wordt de prijsvork duidelijk.

Na die eerste verkennende ge
sprekken volgt doorgaans een letter
of intent, eeri voorbereidende over
eenlcomst waarin de partijen zich er
toe verbinden om in goed vertrou
wen te onderhandelen om zo biimen
een bepaalde tijd de eigenlijke over
nameovereenkomst afte sluiten.

Wijckmans: ‘Daarinliggen degro
te lijnen van het akkoord al vast zoals

de prijsvork en hoe de kandidaat-ko- langrijkste knelpunt in de onderhan
per de deal zal financieren. Die prin- delingen. ‘Nochtans bestaat onder
cipeovereenkomstbevatvaakaridere tussen een standaardlijst’, zegt Bel
basiselementen van de deal, bijvoor- len. Zo garandeert de vericoper ttadi
beeld een belofte van de verkoper om tioneel dat er geen RSZ-schulden,
zijn expertise, na de verkoop, nog een problemen met de fiscus of milieu
tijd ter beschikldng van de overne- problemen zijn en dat er geen ge
mer te stellen.’ Bijna altijd (85% van rechtelijke procedures lopen, alle
de transacties) belooft de verkoper verzekeringspolissen betaald zijn en
tot aan de finale overeenkornst met dat de leveranciers met van plan zijn
met andere kandidaten te onderhan- de leverrngen stop te zetten.
delen. Zo is de kandidaat-overnemer Doorgaans gelden die garanties
er zeker van dat zijn interesse met uit- voor een periode van 18 tot a maan
mondt m een opbod met andere po i den Bellen De aansprakehjkheid
tentiële overnemers. De lcandidaat- vandeverkoper blijftbeperkttotge
koper mag ook de boeken van de ver- middelcl 25 procent van de koopprijs
koper uitpluizen. als er nadien toch nog lijken uit de

Doorgaans icomen de partijen na kast zouden vallen.’ Die in België zeer
nog eens drie maanden tot een defi- sterk ingeburgerde praktijk is door
nitieve overeenkomst. Die bevat al- gaans eenvan de stniikelblokken. ‘Je
tijd, en ongeacht het bedrag van de zou verwachten dat de koper van de
transactie, een hele reeks waarbor- verkoper en onder druk van de crisis
gen van de verkoper. De contractuele een hogere garantie eist. Maar niet
garanties vormen cloorgaans het be- dus’, zegt Wijclcmans.

De crisis heeft geen impact op de
manier waarop cle verkoop van
Belgische niet-genoteerde be
drijven verloopt. Wie in ons land
zijn bedrijf van de hand doet,
mag nog altijd rekenen op8tot
9 maanden onderhandelen.

ELLEN CLEEREN

‘De manier waarop het verkooppro
ces van Belgische niet-genoteerde
bedrijven verloopt, wordt niet fun
darnenteel door de economische
context en de marlctomstandighe
den beinvloed.’ Dat stellen Frank
Wijckmans en Bart Bellen, vennoten
bij Contrast en zeif ook actief op de
fusie- en overnamemarkt, na een
rondvraag bij gereputeerde advoca
tenkantoren, zakenbanken en
investeringsmaatschappijen. Ze
onderzochten overnames tussen
2004 en 2012.

OVERNAMEGESPREKKEN VOOR BELGISCH BEDRIJF SLEPEN GEMIDDELD 260 DAGEN AAN

Geheimhouding Intentiebrief Definitief akkoord Closrng
Vaak begint het de verkooppro- Na gemiddeld 97 dagen volgt de Na nog eens gemiddeld 103 da- De verloper ontvangt de over
cedure met een non-disclosure intentiebrief: een voorbereidende gen volgt de ondertekening van namesom en draagt de controle
agreement. De partijen besluiten overeenkomst waarin de partijen de definitieve overeenkomst of over zijn bedrUf effectief over. Dat
tie besprekingen aan te vatten zich ertoe verbinden in goed ver- ‘signing is gemiddeld 60 dagen na het
maar die geheim te houden. trouwen te onderhandelen. Vaak sluiten van de overeenkomst en

worden de grote krijtlijnen van kan pas plaatsvinden als aan alle
het akkoord al vastgelegd. randvoorwaarden is voldaan.
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