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VOORWOORD
Het onderwerp prospectusaansprakelijkheid heeft mijn belangstelling
gekregen doordat ik in mijn werk als advocaat aan de zijde van de lead
manager betrokken raakte bij de hierna uitgebreid aan de orde komende
Co op zaak. Die betrokkenheid heeft er toe geleid dat ik in de zomer van
1995 een preadvies over dit onderwerp schreef voor de Vereniging voor
Effectenrecht, tezamen met Mr J.M. Boll. Dit preadvies vormde weer de
aanleiding tot het schrijven van het onderhavige werk. De lezer die mijn
preadvies reeds heeft gelezen zal zien dat de daarin gebruikte argumenta-
tie gedeeltelijk hierin terugkomt, en dat daarnaast is gekozen voor een
andere structuur, een verdieping van de argumentatie en een verbreding
van het onderwerp.

Als gezegd schrijf ik over dit onderwerp, terwijl ik als 66n der
advocaten van de lead manager betrokken ben bij de tot nu toe belang-
rijkste procedure op dit gebied. De verschillende rechterlijke instanties
hebben in die procedure het door de lead manager verdedigde standpunt
over een aantal kwesties (met name ten aanzien van de bewijslast)
verworpen. Het feit dat ik, zoals hierna zal blijken, de gronden waarop
die verwerping berust niet juist vind, en zulks ook aan het papier toever-
trouw, brengt het risico mee dat mij "napleiten" wordt verweten. Ik heb
getracht te vermijden dat ik mij aan napleiten schuldig zou maken. Ik
hoop dat ik de lezer er met de kracht van mijn argumenten van kan
overtuigen dat geen sprake is van napleiten, doch dat ik in gemoede
geloof in de door mij beargumenteerde standpunten en dat deze het waard
zijn verdedigd te worden. De uiteindelijke beoordeling is aan de lezer.

Aan mij is de beoordeling van de dank die ik verschuldigd ben aan
degenen die mij behulpzaam zijn geweest bij de vervaardiging van dit
werk. Die dank is groot. De ondersteuning die ik van vele zijden heb
gehad is omvangrijk. In de eerste plaats valt te noemen mevrouw
Mr Drs C.M. Grundmann-van de Krol, medewerkster van het Weten-
schappelijk Bureau van Nauta Dutilh en toegevoegd onderzoeker van het
Center for Company Law van de Katholieke Universiteit Brabant, voor
haar belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van paragraaf 1 van
hoofdstuk II. Waar het betreft het bijeenbrengen van materiaal betref-
fende buitenlands recht gaat mijn dank uit naar Dr. York Strothmann van
het kantoor Gaedertz Vieregge Quack & Kreile voor wat betreft het
Duitse recht, Shelby du Pasquier en Olivier Stahler van Lenz & Staehelin
Avocats en Dr. Jur. H. Niederer van Niederer Kraft & Frey voor wat
betreft het Zwitserse recht, Edward Eisert van Schulte, Roth & Zabel en
Allison Takahashi voor wat betreft het Amerikaanse recht, Camilla
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Hutchinson van Freshfields voor wat betreft het Engelse recht, RogierLoosen van Nauta Dutilh Parijs voor wat betreft het Franse recht en
Benoit Feron van Nauta Dutilh Brussel voor wat betreft het Belgischerecht. Daarbij zij opgemerkt dat zij mij hebben bijgestaan bij het bijeen-
brengen van relevant materiaal. De weergave daarvan en conclusies   die
daaraan zijn verbonden zijn uiteraard geheel voor mijn verantwoor-
delijkheid.

Evenzeer ben ik dank verschuldigd aan Inge Jongeneel en Grete
Leeuwerik, die met veel geduld en inzet eindeloze krabbels van mijnhand en met monotoon stemgeluid ingesproken stapels bandjes over een
onderwerp waar de aardigheid na verloop van tijd af gaat hebben ver-
werkt.

De meeste dank ben ik echter verschuldigd aan mijn vrouw, Sophie,
en kinderen, Nienke en Reinoud, die op bewonderenswaardige wijze
hebben getolereerd dat ik mijn taken als huisvader gedurende het afgelo-
pen jaar nog meer heb verwaarloosd dan bij advocaten normaal gespro-
ken al het geval is.

Tenslotte nog een mededeling van technische aard. Het manuscriptvan dit boek is afgesloten op 10 juni 1996. Met ontwikkelingen van later
datum is derhalve geen rekening gehouden.
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I. INLEIDING

1.  Algemeen

In de afgelopen jaren is in toenemende mate de aansprakelijkheid van
banken, die betrokken zijn bij de uitgifte van een prospectus dat wordt
uitgegeven in het kader van een aanbieding van effecten, in de belang-
stelling komen te staan. In Nederland is die belangstelling onder meer het
gevolg van de uitspraken in de Co op-procedure, die hierna nog uitge-
breid  aan  de orde komen,'   doch  ook van commotie  die is ontstaan  toen
Air Holland enkele jaren na introductie van certificaten van aandelen in
die vennootschap failliet  ging,  de  door de Amerikaanse handelaar  in  op
het oog waardeloos schuldpapier Gary Klesch ingezette activiteiten rond
obligaties DAF N.V. en de beursintroductie van certificaten van aandelen
Smit Transformatoren, waarbij de betrokken bank de certificaten een half
jaar na de introductie in feite terugnam.2 In Duitsland heeft recent nogal
in de belangstelling gestaan de emissie van obligaties van een financie-
ringsvennootschap van het Australische Bond-concern. Toen het Bond-
imperium instortte kelderde de waarde  van die obligaties. De beleggers
spraken de bij de aanbieding betrokken bank met succes aan.3

2. De lead manager

De aandacht heeft zich met name gericht op de positie van de lead

1 Zie hierna hoofdstukken V en VI.
2    De beleggers kregen verschillende alternatieven aangeboden. Aan beleggers die de stukken

nog niet hadden verkocht werd de mogelijkheid gebo(len deze direct aan de bank terug.te
verkopen tegen de door hen bij aankoop betaalde prijs (met als maximum de introductieprus
ter beurze), of een optie te verkrijgen om de effecten na afloop van een periode van drie jaar
tegen de door hen betaalde aankoopprijs (met als maximum de introductieprijs ter beurze) plus
f 3,_- te verkopen aan de bank. Beleggers die hun stukken reeds hadden verkocht kregen het
verschil vergoed tussen hun aankoopprijs (met als maximum de introductieprijs ter beurze) en
de prijs waartegen zij hadden verkocht.

3      OLG Frankfurt 1 februari 1994, AG 1995, p. 134 e.v.
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manager bij de uitgifte van het prospectus.4 De lead manager, meestal
een financitle instelling, wordt benoemd door en handelt in opdracht van
degene die de effecten aanbiedt. Hij assisteert de aanbieder van de effec-

ten bij het voorbereiden van de plaatsing van de effecten in de markt.
Een taak van de lead manager is het behulpzaam zijn bij het vervaardigen
en verspreiden van het prospectus dat wordt uitgegeven met het oog op
de aanbieding van de effecten.5

De lead manager handelt, als gezegd, in opdracht van degene die de
effecten aanbiedt. Hij dient in diens belang na te gaan of de aanbieding
kans van slagen heeft. Hij speelt meestal ook een belangrijke rol bij de
bepaling van de prijs van de effecten, en, bij obligatieleningen, van het
rentepercentage op de obligaties. Zijn taak is mede er aan bij te dragen
dat de aanbieding van de effecten succesvol kan zijn.

De lead manager staat - zoals hierna nog aan de orde komt - in
verband met de opstelling van het prospectus en de aanbieding van de
effecten meestal niet in een contractuele relatie met de belegger. Voor
zover hij de effecten zelf rechtstreeks aanbiedt aan de belegger kan hij bij
die aanbieding wel in een contractuele relatie komen te staan met de
belegger, doch als regel zal een dergelijke contractuele relatie niet tot
stand komen. Het feit dat de lead manager betrokken is bij de aanbieding
van de effecten en het feit dat zulks in de praktijk bovendien in het
prospectus uitdrukkelijk kenbaar wordt gemaakt brengen echter, zoals
hierna uitgebreid aan de orde komt, wel mee dat hij jegens de belegger
gehouden is zorgvuldig te handelen, bij gebreke waarvan hij het risico
loopt uit hoofde van onrechtmatige daad aansprakelijk te zijn voor door
de belegger geleden schade.

Teneinde te voldoen aan de eisen die deze gehoudenheid zorgvuldig
te handelen op hem doen rusten, zal de lead manager zich een oordeel
vormen over de vraag of het prospectus de belegger juist voorlicht. In
dat kader zal hij veelal een meer of minder diepgaand onderzoek doen
naar de uitgevende instelling en de overige omstandigheden die voor de
belegger bij het nemen van zijn investeringsbeslissing van belang zijn.
Dit onderzoek wordt in de praktijk aangeduid als het "due diligence"-
onderzoek: een onderzoek dat wordt gedaan om de vereiste zorgvuldig-

4     De term "lead manager" impliceert dat sprake zou zon van een syndicaat van begeleidende
instellingen, bestaande uit managers onder leiding van een lead manager. In de praktijk zal
niet steeds sprake zijn van een dergelijk syndicaat, doch in het licht van het feit dat in de
meeste gevallen weI sprake zal zijn van een syndicaat heb ik er voor gekozen steeds de term
lead manager te gebruiken.

5    Vgl. R.E. de Rooy, Bank- en Effectenbedrijf 1989, p. 11, die spreekt van "de algemene
verantwoordelijkheid voor het samenstellen van het prospectus", en M.J.G.C. Raaijmakers,
AA 1995, p. 223.
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heid (due diligence) bij de totstandkoming van het prospectus te be-
trachten.

In veel gevallen is er sprake van een "underwritten" emissie, waarbij
de lead manager en de managers gezamenlijk instaan voor de plaatsing in
de markt van de effecten.6 Slaagt die plaatsing niet, dan dienen de lead
manager en de managers de effecten zelf af te nemen. Een underwritten
emissie onderscheidt zich qua presentatie van een niet-underwritten
emissie (aangeduid als een "guichet"-emissie) door de ondertekening door
de lead manager en de overige managers van de "technische pagina's",
de pagina's waarop gegevens vermeld staan als uitgiftekoers en inschrij-
vingsdatum.7 Tegenwoordig is het verschil bij effecten die ter beurze
genoteerd worden zichtbaar door een uitdrukkelijke vermelding in het
prospectus krachtens artikel 2.3.7.0, respectievelijk   2.3.1 van schema's
A respectievelijk B bij het Fondsenreglement van de Vereniging voor de
Effectenhandel.

De aanbieder van de effecten zal in veel gevallen de instelling zijn
die de aangeboden effecten uitgeeft. Het gaat dan om een emissie van
nieuwe effecten. De effecten kunnen echter uiteraard ook worden aange-
boden door bijvoorbeeld een groot-aandeelhouder. In dat geval is sprake
van herplaatsing van eerder uitgegeven effecten. De aangeboden effecten
kunnen zelf ook weer rechten ten aanzien van effecten vormen, zoals het
geval is bij warrants of falcons, effecten die de houder onder bepaalde
voorwaarden recht geven op verkrijging van effecten van een bepaalde
soort. In een dergelijk geval is er niet alleen sprake van een uitgevende
instelling van de aangeboden effecten, doch tevens van een uitgevende
instelling van de effecten waarop de uitgegeven effecten recht geven.

In het hiernavolgende wordt in beginsel uitgegaan van de situatie
waarbij sprake is van aanbieding door de uitgevende instelling. Voor de
positie van de lead manager is het verschil met de situatie dat een ander
dan de uitgevende instelling de effecten aanbiedt vaak gering, omdat ook
in die gevallen de aanbieding veelal plaatsvindt met medewerking van de
uitgevende instelling. Die medewerking wordt dan verleend op vergelijk-
bare wijze als het geval is bij een aanbieding door de uitgevende instel-
ling zelf. Op een enkele plaats ga ik in op de specifieke gevolgen van de

6     In Amerika en Engeland is gebruikelijk dat managers de effecten kopen van de uitgevende
instelling, om ze vervolgens zelf te verkopen (zie in deze zin bijvoorbeeld artikel 2 (a) van de
Standard Terms for Subscription Agreements van de International Primary Market Associati-
on). Het gebruik in Nederland tendeert eerder in de richting van een garantie van plaatsing,
gecombineerd met een verplichting zelf af te nemen voor zover de effecten niet worden
geplaatst, doch de tekst van underwriting agreements in de Nederlandse markt laat nog wel
eens in het midden welke opzet wordt bedoeld.

7       Vgl. R.E. de Rooy, Bank- en Effectenbedrijf 1989, p. 11.
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situatie dat de aanbieder van de effecten zulks doet zonder medewerking
van de uitgevende instelling.

Hetgeen hierna wordt behandeld heeft betrekking op de mogelijke
aansprakelijkheid van de lead manager. Daarnaast kan aansprakelijkheid
uiteraard ook rusten op anderen. Daarbij  is  met  name te denken  aan  de
uitgevende instelling zelf, doch vanzelfsprekend ook aan andere betrokke-
nen, zoals bestuurders, commissarissen en in het prospectus geciteerde
deskundigen. In veel gevallen is de positie van deze personen ten opzich-
te van het prospectus een andere dan die van de lead manager. Enerzijds
zal de uitgevende instelling zelf vaak het eerst een verwijt gemaakt
kunnen worden, omdat zij als regel het beste inzicht heeft in de juistheid
of onjuistheid en de compleetheid of incompleetheid van hetgeen in het
prospectus wordt vermeld. Anderzijds zullen andere betrokkenen zoals
bestuurders, commissarissen en deskundigen vaak niet kunnen gelden als
personen die het prospectus hebben openbaar gemaakt.8 Vooralsnog

Wijst        1de praktijk uit dat het feit dat mogelijkerwijs aansprakelijkheid van
anderen dan de lead manager bestaat, er niet aan afdoet dat de belegger
die zich misleid voelt zich in de eerste plaats wendt tot de lead manager.
Redenen hiervoor zullen onder meer zijn dat de lead manager een
duidelijke betrokkenheid bij het prospectus heeft, en tevens, indien hij
wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding,  naar mag worden
verwacht ook werkelijk verhaal zal bieden.9 In het geval van de uitge-
vende instelling zal dit laatste bepaald niet steeds het geval zijn.

3. Wat is een prospectus?

Het begrip prospectus heeft in Nederland geen vastomlijnde betekenis.
Hartkamplo geeft de volgende omschrijving van de term prospectus:

"Met prospectus wordt bedoeld een geschrift, waardoor het publiek wordt uitgeno-
digd tot het nemen van aandelen of schuldbrieven, uit te geven o.a. door een
onderneming  of een publiekrechtelijke rechtspersoon."

8    Zie in verband met deskundigen ook hetgeen hierna aan het eind van paragraaf 3 van
hoofdstuk IV wordt opgemerkt.

9      Zie R. Foster, International Financial Law Review 1996, p. 23, en (over het Zwitserse recht)
Camenzind, Prospektzwang und Prospekthaftung bei dffentlichen Anleiensobligationen und
Notes, 1989, p. 111.

10 Asser Hartkamp 4 III, 9e druk, 1994, no. 224.
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Raaijmakersti geeft een enigszins vergelijkbare omschrijving:

"Een prospectus is een document waarmede een (rechts)-persoon of instelling zich
richt tot het publiek en dat een eenzijdig aanbod behelst tot het nemen of ruilen van
effecten, zulks onder uiteenzetting van aard en inhoud van de aangeboden effecten,

de identiteit en inrichting van de uitgevende instelling en omtrent haar financiele

gegevens en verwachtingen."

Een vergelijkbare benadering van het begrip prospectus wordt gekozen
door Van der Grinten12 en Perrick en De Seri8re.13

Maris en Boelew geven daarentegen de voorkeur aan de omschrij-
ving uit Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal:

"drukwerk van kleine omvang dat dient als een aankondiging en een beschrijving
van een op handen zijnde of reeds bestaande onderneming; b.v. van een boek, een
financiele onderneming."

Omschrijvingen als die van Hartkamp en Raaijmakers sluiten het best aan
bij het type prospectus dat hier wordt behandeld, namelijk het prospectus
dat wordt uitgegeven bij een aanbieding van effecten, zij het dat de door
Hartkamp gebruikte term "uitnodiging" wellicht beter aansluit bij de
praktijk,   dan  de term "aanbod". Veelal   zal   ook niet gesproken kunnen
worden van een drukwerk van kleine omvang: het aantal pagina's loopt al
snel in de tientallen. De term prospectus wordt in het hiernavolgende dan
ook gebruikt in de zin die Hartkamp daaraan geeft.

Het prospectus moet worden onderscheiden van andere documenten
die betrekking hebben op de aanbieding van effecten, doch zelf geen
(uitnodiging tot het doen van een) aanbod vormen. Een voorbeeld
daarvan is het zogenaamde "researchrapport", dat vaak wordt uitgegeven
omstreeks het tijdstip van een aanbieding van effecten. Een dergelijk
rapport beoogt een oordeel te geven over verschillende aspecten van de
uitgevende instelling en de verwachtingen ten aanzien van de effecten.
Dergelijke stukken vormen - in verband met het ontbreken van het
aanbiedingsaspect - geen prospectussen. De uitgever van het stuk bena-
drukt zulks vaak door zinsneden op te nemen als "dit rapport vormt geen

11 Ars Aequi 1995, p. 223.
12      Handboek voor de naamloze en de besloten vennootschap, 12e druk, 1992, no. 105.
13 Effecten (algemeen deel), Serie Bank- en Effectenrecht no. 12, 1991, p. 103.

14     TVVS 1994, p. 142.
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aanbieding of uitnodiging om in te schrijven op aandelen of om aandelen
te kopen".

De uitgever van een dergelijk researchrapport kan voor hetgeen indat rapport staat uiteraard onder omstandigheden aansprakelijk zijn. De
term prospectusaansprakelijkheid is in een dergelijk geval vanzelfspre-kend minder toepasselijk. De aard van de aansprakelijkheid verschilt
voorts in beginsel in zoverre van die in verband met een uitgegeven pros-
pectus, dat een prospectus een stuk is waarin omtrent goederen die
degene ten behoeve van wie de uitgever handelt (namelijk de aanbieder
van de effecten) mededelingen openbaar worden gemaakt (zie artikel
6: 194 BW) terwijl de maker  van het researchrapport  dat in beginsel  niet
opstelt ten behoeve van de aanbieder van de effecten. De in verband met
prospectussen belangrijke artikelen 6:194 e.v. BW zijn daardoor in
beginsel op researchrapporten niet van toepassing (daargelaten het geval
dat de maker  van het rapport tevens aanbieder  van de effecten  is).  Aan-
sprakelijkheid zal in een dergelijk geval moeten worden geconstrueerd
langs  de  weg van artikel  6162 BW.

4. Prospectusplicht en prospectusaansprakelijkheid

Hoewel historisch gezien een prospectus oorspronkelijk wellicht de
functie had van een document, strekkende om het publiek te wijzen op de
aanbieding van effecten van een bepaalde soort, en in feite diende als
reclamemateriaal,  is deze functie tegenwoordig vooral vervangen  door  de
functie het publiek voor te lichten, zodat niet lichtzinnig of op grond van
verkeerde of onvolledige informatie wordt ingegaan op een aanbieding
van effecten. Deze nieuwe functie is onder meer het gevolg van EG-
regelgeving en nationale wetgeving die bij openbare aanbieding van
effecten het beschikbaar stellen van een prospectus verplicht stelt en
nauwkeurig omschreven eisen stelt aan de inhoud van het prospectus.15

Prospectusaansprakelijkheid kan voor de gevallen waarin het be-
schikbaar stellen van een prospectus verplicht is, gezien worden als een
tegenhanger van de prospectusplicht. Die tegenhanger moet er aan
bijdragen dat de informatie die het prospectus verschaft ook juist is, en
dat indien die informatie onjuist of misleidend is, de verantwoordelijke
personen aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade. Zonder
deze tegenhanger zou de prospectusplicht slechts vrij betrekkelijke
waarde hebben.

15     Zie voor een overzicht van deze regelgeving en wetgeving hoofdstuk II.
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5. Belangen en belangentegenstellingen

Zoals uit het voorgaande reeds bleek zijn in hoofdlijnen drie partijen bij
een aanbieding van effecten betrokken. Die partijen zijn de aanbieder
zelf, de lead manager, en de belegger. Die partijen hebben alle drie hun
eigen belangen met betrekking tot die aanbieding. Die belangen zullen
niet steeds met elkaar sporen.

De belangen van deze drie partijen sporen uiteraard wel waar het
betreft het doel van de aanbieding, namelijk kapitaalvrager en kapi-
taalverstrekker bij elkaar te brengen. De aanbieder van de effecten heeft
behoefte gelden van beleggers ter beschikking te krijgen, de belegger
wenst gelden te beleggen in effecten, en de lead manager maakt er zijn
vak van provisie-inkomsten te genereren door behulpzaam te zijn bij het
tot elkaar brengen van vraag en aanbod.

De belangen van de aanbieder zullen veelal (overigens niet steeds)
meebrengen dat hij een zo hoog mogelijke opbrengst wil verkrijgen. De
lead manager heeft er daardoor ook belang bij dat een hoge opbrengst
wordt verkregen, omdat hij uiteraard het belang van zijn opdrachtgever
dient te dienen, en er tevens belang bij heeft te kunnen bogen op het feit
dat door hem begeleide aanbiedingen voor de aanbieder bevredigend
verlopen. De aanbieder en de lead manager hebben echter niet uitsluitend
belang bij een hoge prijs. De kans dat de aanbieding een succes wordt is
bij een wat lagere prijs nu eenmaal groter. De belegger heeft in beginsel
vooral belang bij een lagere prijs, omdat daardoor zijn rendement beter
wordt. Deze belangen behoren zich in beginsel op te lossen in het markt-
mechanisme, dat uiteindelijk tot een prijsevenwicht moet leiden.

De belangentegenstellingen worden groter, waar het betreft de
zorgvuldigheid  bij de presentatie  van de aanbieding. De aanbieder  zal  er
weliswaar in beginsel belang bij hebben dat het prospectus een juist beeld
geeft, omdat hij anders het risico loopt aansprakelijk te zijn voor door
beleggers geleden schade, doch hij heeft er ook belang bij dat de effecten
in een positief daglicht komen te staan bij de aanbieding. Hij zal in
verband met dit laatste belang de neiging kunnen hebben om de zaken
rooskleuriger voor te stellen dan zij in werkelijkheid zijn, en de ogen te
sluiten voor negatieve punten. Zelfs is denkbaar dat sprake is van be-
drog, teneinde een succesvolle emissie te kunnen bewerkstelligen (zoals
in de Co op zaak het geval lijkt te zijn). Het belang van de belegger is
uiteraard dat de zaken zo zuiver mogelijk worden weergegeven. Het
belang van de lead manager is enerzijds dat de aanbieding succesvol
verloopt (wat kan leiden tot de neiging de zaken rooskleurig te presente-
ren) en anderzijds dat de zaken zuiver worden weergegeven, enerzijds
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omdat het de naam van de lead manager als "emissiehuis" schaadt indien
blijkt dat het prospectus misleidende mededelingen bevat en de beleggers
schade lijden, anderzijds omdat hij het risico loopt aansprakelijk gehou-den te worden indien sprake is van een onjuiste of incomplete weergave
van de feiten.

Het zou met het oog op het belang van een juiste informatiever-
strekking in theorie wenselijk zijn dat een zo uitgebreid en diepgaand
mogelijk due diligence-onderzoek wordt gedaan, teneinde zo veel moge-lijk te bewerkstelligen dat geen onjuist beeld wordt geschetst. Aan een
zeer uitgebreid onderzoek is echter het bezwaar verbonden dat dit met
aanzienlijke kosten en tijdsbeslag gepaard gaat. Die kosten en dat tijdsbe-
slag kunnen het voor de aanbieder van de effecten onaantrekkelijk maken
het aanbod te doen. De lead manager kan voorts geconfronteerd worden
met het probleem dat een minder zorgvuldige concurrent bereid is de
aanbieding te begeleiden na minder onderzoek gedaan te hebben, zodat
diens kosten en tijdsbeslag lager zijn en hij goedkoper zijn medewerkingkan verlenen en de benodigde hoeveelheid tijd minder is. Ook voor de
belegger echter kunnen de kosten, via doorberekening in de prijs van
aanbieding, meebrengen dat de aanbieding van effecten minder interes-
sant wordt, zodat de beleggingsmogelijkheid minder aantrekkelijk wordt.
Ieder der betrokkenen heeft er derhalve ook weer een zeker belang bij
dat er grenzen zijn aan de omvang van het te verrichten onderzoek.

De belangen komen uiteraard anders te liggen indien in een concreet
geval na de aanbieding blijkt dat de gegevens die bij de aanbieding aan
de belegger werden gepresenteerd, misleidend waren en de belegger
daardoor schade lijdt. 16 Vanuit de optiek van de lead manager en de
uitgevende instelling is het dan wenselijk dat de kans dat zij aansprakelijk
worden gehouden indien schade is geleden zo klein mogelijk is, terwijlde belegger bij voorkeur voor zijn tegenvallende belegging verhaal zal
willen kunnen nemen op de lead manager en de uitgevende instelling.

De belangentegenstelling die hierdoor in het individuele geval uiter-
aard ontstaat, zou echter - vooral waar het betreft de verhouding tussen
de lead manager en de belegger - voor het vaststellen van wenselijk te
achten regels wel eens schijn kunnen zijn. Gaat de aansprakelijkheid van
de lead manager in zijn algemeenheid zeer ver, dan kan dat tot gevolg
hebben dat banken huiverig worden om de rol van lead manager bij eenemissie op zich te nemen, of zulks slechts tegen zeer hoge vergoedingen
zullen willen doen. Die vergoedingen vormen dan enerzijds een vergoe-

16      In het geval dat geen schade intreedt zal gelden hetgeen K. Brondics en J. Mark, AG 10/1989.p. 346, citeren van Ludwig Ehrhard: 'Wenn es nachher besser kommt als vorausgesagt,
verzeiht man sogar den faIschen Propheten. "
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ding voor het omvangrijke onderzoek dat gedaan zal moeten worden om
aansprakelijkheid zo veel mogelijk te vermijden, en anderzijds een
verzekeringspremie in verband met de snel intredende aansprakelijkheid.
Die vergoeding werkt door in de prijs van de effecten, met als gevolg dat
de beleggers uiteindelijk een lager rendement zullen krijgen op hun
belegging.17

Gaat daarentegen de aansprakelijkheid niet ver, dan bestaat het risico
dat een lead manager zijn taak te licht opvat of dat beleggers er van
uitgaan dat de lead manager wellicht zijn taak te licht opvat, met als
mogelijk gevolg dat het vertrouwen van de belegger in de aantrekke-
lijkheid van de belegging gering wordt. Dit zal er toe kunnen leiden dat
de belangstelling voor het beleggen in effecten in het algemeen minder
wordt en lagere prijzen voor de effecten worden betaald. Dit is voor
uitgevende instellingen, en hun adviseurs, de banken, weer minder
aantrekkelijk.

In het licht van de zojuist genoemde belangen kan worden gecon-
stateerd dat tussen de bij de aanbieding van effecten betrokkenen zekere

belangentegenstellingen bestaan, doch dat die op het eerste gezicht groter
lijken dan zij bij nadere beschouwing zijn.18

6.  Perspectief

In het hiernavolgende wordt onderzocht onder welke omstandigheden de
lead manager die een emissie of herplaatsing van effecten, al dan niet
gepaard gaande met een beursintroductie, begeleidt en betrokken is bij
het opstellen van het in verband daarmee uit te geven prospectus, aan-
sprakelijk zal zijn voor schade die beleggers lijden in het geval dat het
prospectus in 66n of meer opzichten misleidend blijkt te zijn geweest.

Uitgangspunt daarbij vormen uiteraard de in Nederland geldende
regels die kunnen leiden tot prospectusaansprakelijkheid. Die regels
dienen echter beschouwd te worden in de context waarin zij hun effect
moeten hebben. Het is daarom zinvol de aansprakelijkheid van de lead
manager langs verschillende invalshoeken te bekijken. Daarbij valt met
name te denken aan het doel dat met de (mogelijkheid van) aansprake-

lijkheid werd gediend en aan de internationale context waarin de Neder-

17      Vergelijk voor het Zwitserse recht R. Watter, Akluelle Juristische Praxis 1992, p. 50.

18      Zie in deze zin ook K.J. Hopt, Die Verantwortlichkeit der Banken bei Emissionen, 1991, par.
78-81.
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landse regelgeving en de uitleg daarvan in de rechtspraak kan worden
geplaatst.

Om te beginnen moet onder ogen gezien worden welk doel met de
aansprakelijkheid wordt gediend en of dat doel via de huidige Neder-
landse regelgeving bereikt kan worden. Aansprakelijkheid dient enerzijdsals stok achter de deur om er voor te zorgen dat bij het prospectus
betrokkenen een bepaalde mate van zorg betrachten dat het prospectusjuist is en de belegger in staat stelt op een juiste wijze de risico's verbon-
den aan de belegging in te schatten. Anderzijds vormt de aansprakelijk-
heid een middel voor de belegger om schade, die hij heeft geleden
doordat hij is afgegaan op misleidende mededelingen, te verhalen. 19

Daarbij moet bepaald worden hoe zwaar die stok achter de deur moet
zijn en hoe vrijmoedig daarvan gebruik gemaakt mag worden. Derhalve
dient te worden gezocht naar een evenwicht tussen de belangen genoemd
in de vorige paragraaf.

Voorts moet in aanmerking genomen worden dat de emissie- en
introductiemarkt  een bij uitstek internationale markt  is. Een groot  deelvan de emissies en introducties van effecten in Nederland heeft een
grensoverschrijdend karakter. De EG-regelgeving op het gebied van deverplichting tot het uitgeven van een prospectus bij openbare aanbieding
van effecten heeft binnen Europa reeds geleid tot verregaande harmoni-
satie betreffende het vereiste van het ter beschikking stellen van een
prospectus en de eisen die aan de inhoud van het prospectus worden
gesteld.20

Op het gebied van de aansprakelijkheid voor het prospectus bestaan
echter geen communautaire regels. Dit moet wellicht als een gemisbeschouwd worden. Het is immers, gezien het internationale karakter van
de markt, voor zowel de bescherming van de beleggers als van de bij de
uitgifte van het prospectus betrokkenen, wenselijk dat de toepasselijke
regels niet te zeer van land tot land verschillen. Grote verschillen kunnen
meebrengen dat de verwachting van de belegger ten aanzien van met
name de controle op de informatie die hij aan het prospectus kan ontlenen
niet aansluit op datgene dat in het land van uitgifte verwacht mag wor-

19          In de wetsgeschiedenis met betrekking tot artikelen  6:194  e.v.   BW  ligt  de  nadruk  vooral  ophet voorkomen van misleidende reclame, doch ook het belang van schadevergoeding klinktdoor (zie bijvoorbeeld de MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 3-8). Vgl. de USSupreme Court uitspraak inzake Randall versus Loftsgaarden (348 U.S. 647, 664 (1986)):"Congress' aim in enacting the 1934 Act was not confined solely to compensate defraudedinvestors. Congress intended to deter fraud and manipulative practices   in the securities
markets,  and to ensure full disclosure of information material  to investment decisions. "  Zieook R. Watter, Aktuelle juristische Praxis 1992, p. 4849 voor het Zwitserse recht.

20     Zie hierna hoofdstuk II.
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den. Voor de bij de uitgifte van het prospectus betrokkenen zullen grote
verschillen voorts onzekerheid kunnen meebrengen voor het geval zij in
een ander land worden aangesproken op onjuistheden of onvolledighe(len
van het prospectus. Mede in dit licht wordt in het hiernavolgende aan-
dacht besteed aan het recht van een aantal andere landen op het gebied
van prospectusaansprakelijkheid.

7. Plan van behandeling

In hoofdstuk II worden de in verschillende landen geldende regels betref-
fende verplichtingen tot het uitgeven van een prospectus in het kader van
een aanbieding van effecten besproken, teneinde de prospectusaansprake-

lijkheid te kunnen plaatsen in de context van de regels die leiden tot de
verplichting een prospectus uit te geven. Vervolgens worden, teneinde
een beeld te geven van de wijze waarop in verschillende landen wordt
omgegaan met prospectusaansprakelijkheid, in hoofdstuk III de in een
aantal andere landen geldende regels betreffende de prospectusaansprake-
lijkheid van de lead manager in grote lijnen besproken. In hoofdstuk IV
wordt een overzicht gegeven van de voor de aansprakelijkheid relevante

regels in Nederland. In hoofdstukken V en VI komen daarna achtereen-

volgens de materieelrechtelijke en de procesrechtelijke kant van de positie
van de lead manager naar Nederlands recht aan de orde. Hoofdstuk VII
gaat in op de mogelijkheden die de lead manager ten dienste staan om

aansprakelijkheidsrisico's te beperken. In hoofdstuk VIII ga ik in op de
vraag of de huidige Nederlandse wettelijke regeling ten aanzien van de

mogelijke prospectusaansprakelijkheid van de lead manager aanpassing
behoeft. Hoofdstuk IX behelst tenslotte een samenvatting van en een
conclusie uit hetgeen in de voorgaande hoofdstukken is besproken.

11



II. PROSPECTUSPLICHT

1. Nederlandse regelgeving betreffende prospectusplicht

a. Inleiding/vraagstelling

In deze paragraaf worden twee vragen behandeld. Ten eerste de vraag in
welke situaties krachtens de Nederlandse regelgeving het opstellen en het
algemeen verkrijgbaar stellen van een prospectus verplicht is en op grond
van welke regel(s). Ten tweede de vraag welke voorschriften er bestaan
ten aanzien van de inhoud van een (verplicht op te stellen) prospectus.

b. Prospectusplicht

Zodra effecten buiten een besloten kring in of vanuit Nederland worden
aangeboden, rust op de aanbieder in beginsel een prospectusplicht dan
wel een vergunningplicht die een prospectusplicht impliceert.21

De vraag wanneer sprake is van een uitgifte buiten besloten kring
heeft sinds de introductie van dit begrip de nodige stof doen opwaaien.
Het besloten kring-criterium is indertijd in de (tijdelijke) Wet effecten-
handel ("Weh") ingevoerd. Noch in de Weh noch in de wetten die de
Weh hebben vervangen - de Wet toezicht effectenverkeer ("Wte"), de
Wet toezicht effectenverkeer 1995 ("Wte 1995") en de Wet toezicht
beleggingsinstellingen ("Wtb") - is het besloten kring-criterium gedefi-
nieerd. Blijkens de parlementaire geschiedenis moet het - kort gezegd -
gaan om een beperkte en nauwkeurig bepaalde groep van personen die in
een zekere (niet-financi8le) relatie staan tot degene die de effecten aan-
biedt.22 Voorbeelden van aanbiedingen die gelden als gedaan binnen een
"besloten kring", zijn de aanbieding door een werkgever van (opties op)
aandelen in het kapitaal van zijn onderneming aan zijn werknemers, de

21           Artikel  3  lid   1  jo  lid  2  sub  b Wet toezicht effectenverkeer  1995  ("Wte 1995"). artikel  4  lid  1
jo artikelen 5 en 12 Wet toezicht beleggingsinstellingen ("Wtb") jo artikelen 6 en 18 Besluit
toezicht beleggingsinstellingen ("Btb").

22    Zie MvT, Kamerst. TK, 1984-1985, 18750, no. 1-3, p.11, MvT, Kamerst. TK, 1988-1989,
21127, no. 3, p.5 en MvT, Kamerst. TK, 1988-1989, 21038, no. 3, p.7.
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aanbieding van obligaties van een
sportver iging aan haar leden en de

aanbieding van effecten aan bloedverwanten.
De prospectusplicht vloeit voort uit verschillende Europese richtlij-nen die in de nationale wet- en regelgeving zijn geimplementeerd.24 De

belangrijkste wetten en beursreglementen zijn: de Wte 1995, de Wtb en
het Fondsenreglement van de Vereniging voor de Effectenhandel
("VvdE"). Welke wetten of beursreglementen van toepassing zijn, wordt
bepaald door enerzijds de soort effecten waar het om gaat en anderzijdsde vraag of de desbetreffende effecten tot de notering aan een (op grond
van artikel 22 Wte 1995 door de Minister van Financian) erkende effec-
tenbeurs in Nederland zijn of zullen worden toegelaten. Hierbij kan op
grond van artikel 3 Wte 1995 en artikel 5 Wtb jo artikel 6 Besluit toe-
zicht beleggingsinstellingen ("Btb") alsmede op grond van het Fondsen-
reglement van de VvdE de volgende indeling gemaakt worden:

(i)  effecten die aan een erkende effectenbeurs in Nederland genoteerd
(zullen) zijn;

(ii) effecten, niet zijnde deelnemingsrechten in een op grond van de Wtb
geregistreerde beleggingsinstelling, die niet aan een erkende effec-
tenbeurs in Nederland genoteerd (zullen) zijn en niet in het buiten-
land buiten een besloten kring zijn aangeboden;

(iii) effecten, niet zijnde deelnemingsrechten in een op grond van de Wtb
geregistreerde beleggingsinstelling, die niet genoteerd (zullen) zijn
aan een erkende effectenbeurs in Nederland, maar wel al in het bui-
tenland buiten een besloten kring zijn aangeboden;

(iv) deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling.

Ad   (i):  Aan  een  erkende  effectenbeurs  in  Nederiand  genoteerde  effecten

Effecten die aan een erkende effectenbeurs in Nederland genoteerd
(zullen) zijn, 2fijn  van de prospectusplicht op grond  van  de  Wte   1995
uitgezonderd. In Nederland zijn vier erkende effectenbeurzen: de

23          Zie C. Rensen, Wet toezicht Effectenverkeer, NmE-Bankjuridische reeks,   1992,  p. 11.

24     Zie voor een overzicht van deze richtlijnen onder meer P. Sanders en W. Westbroek, N.V. en
B.V. Het nieuwe ondernemingsrecht, bewerkt door F.K. Buijn en P.M. Storm, Kluwer,
Deventer, 7e dnik, 1994, p.604-609. Zie ook noot 52.

25 Zie artikel  3  lid  2  sub  a  Wte  1995.
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Amsterdamse Effectenbeurs, de Europese Optiebeurs ("EOE"), de Finan-
ciele Termijnmarkt Amsterdam ("FTA") en de Agrarische Termijnmarkt
Amsterdam ("ATA").

De Amsterdamse Effectenbeurs kent, zoals hierboven werd opge-
merkt, via het Fondsenreglement een "eigen" prospectusplicht. Een van
de voorwaarden voor toelating van effecten tot de notering aan de
Amsterdamse Effectenbeurs is publicatie van een admissieprospectus of,
indien het gaat om een emissie van meer dan 10% van effecten van een
soort die reeds tot de notering is toegelaten, publicatie van een emissie-
prospectus.26 Artikel 20a Fondsenreglement bevat de mogelijkheid van
erkenning door de VvdE van een reeds aanwezig (al dan niet buitenlands)
(beurs)prospectus.27

Om grensoverschrijdende notering van grote in de Europese Unie
("EU") gevestigde ondernemingen binnen de EU te vergemakkelijken is
de zogenaamde Eurolist-richtlijn tot stand gekomen.28 Het ligt in de
bedoeling dat deze richtlijn, die de voorwaarden bevat waaronder een
reeds in een lidstaat van de EU genoteerde instelling zonder toelatings-
prospectus tot de notering in een andere lidstaat toegelaten kan worden,
binnen afzienbare tijd in het Fondsenreglement wordt geimplementeerd.
Vooruitlopend op deze implementatie heeft 'de Vereniging voor de
Effectenhandel in Circulaire R95-013 d.d. 27 september 1995 kenbaar
gemaakt dat effecten van grote uitgevende instellingen die tenminste drie
jaar zijn genoteerd in een lidstaat van de Europese Unie, zonder prospec-
tus kunnen worden toegelaten  tot de notering. De hierna29 te bespreken
due diligence Circulaires gelden krachtens Circulaire R95-013 niet voor
notering van een niet-Nederlands Eurolistfonds dat kwalificeert voor
prospectusloze notering.

Voor toelating tot de notering aan de overige drie erkende effecten-
beurzen wordt publicatie van een prospectus niet als voorwaarde gesteld,
behalve bij de introductie van een zogenaamd "special product" aan de
EOE.30 Wel wordt   door deze beurzen aan toekomstige beleggers   een
Officieel Bericht uitgereikt, dat informatie verschaft over - kort gezegd -
de werking van en de risico's verbonden aan de handel in opties respec-
tievelijk termijncontracten. Dit Officieel Bericht lijkt, gelet op de inhoud,

26 Zie artikel 8 en 10 lid 3 Fondsenreglement van de VvdE.
27           In dit artikel  zijn de Richtlijnen 87/345/EEG  van  22 juni  1987  (PbEG  L  185, d.d. 4.7.1987,

p.81) en 90/211/EEG van 23 april 1990 (PbEG L 112, d.d. 3.5.1990, p.24) verwerkt.
28 Richtlijn 94/18/EG van 30 mei 1994 (PbEG L 135, d.d. 31.5.1994, p. 1 e.v.).
29       Hoofdstuk V, paragraaf 4 onder d.
30 Zie artikel 2.d. Trading Rules Special Products van de EOE.
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niet op een lijn te stellen met een prospectus in de zin van de prospectus-
richtlijnen.

Ad    (ii):     Niet     aan    een    erkende    effectenbeurs    in     Nederland     genoteerde
effecten die niet deelnemingsrechten in een ex Wtb geregistreerde beleg-
gingsinstelling zijn en die niet in het buitenland buiten een besloten kring
zijn aangeboden

Het bij uitgifte in of vanuit Nederland buiten een besloten kring aanbie-
den van effecten (niet zijnde deelnemingsrechten in een op grond van de
Wtb geregistreerde beleggingsinstelling31) die niet aan een erkende
effectenbeurs in Nederland genoteerd (zullen) zijn, is verboden, tenzij
een prospectus algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.32 V66r het tijdstip
van aanbieding moet het prospectus aan de Stichting Toezicht Effecten-
verkeer ("STE") - de Stichting die op grond van de Wte 1995 onder meer
belast   is   met het toezicht  op de naleving  van  de   Wte   1995 - worden
overgelegd ("kennisgevingsplicht").33 De STE heeft de bevoegdheid te
verlangen dat het prospectus in een of meer door haar te bepalen talen
wordt gesteld.34

Bepaalde categorie8n aanbiedingen zijn evenwel vrijgesteld van de
prospectusplicht. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aanbod dat uitsluitend
gericht is tot professionele beleggers35 of een aanbod van zogenaamde
Euro-effecten waarvoor geen reclame- of colportagecampagne wordt
gevoerd. 36

Euro-effecten in de zin van de Wte 1995 zijn effecten die 1) worden overgenomen
en geplaatst door een syndicaat waarvan ten minste twee leden zijn gevestigd in

31 Zie artikel 18 Wtb. In bedoeld register worden beleggingsinstellingen ingeschreven aan wie
door De Nederlandsche Bank ("DNB") een vergunning is verleend alsmede instellingen voor
collectieve beleggingen in effecten ("icbe's") afkomstig uit een EU-Lid Staat of Staat, niet
zonde een EU-Lid Staat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economi-
sche Ruimte ("EER") die zich bu DNB hebben aangemeld.

32 Zie artikel 3 lid 1 jo lid 2 sub b Wte 1995. Voor de toepassing van deze bepaling wordt met
het "in Nederland bij uitgifte aanbieden" gelijkgesteld: het voor de eerste keer in Nederland
aanbieden van al uitgegeven effecten die alleen buiten Nederland verkrijgbaar waren of wel in
Nederland verkrijgbaar waren, maar uitsluitend binnen een besloten kring of binnen de kring
van professionele beleggers (zie mikel 3 lid 3 Wte 1995)

33     Artikel 5 lid 1 Besluit toezicht effectenverkeer 1995 ("Bte 1995")
34 Zie artikel  2  lid  4  Bte  1995.

35 Zie artikel 4 Wte 1995 jo artikel 2 Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995
("Vr Wte 1995").

36 Zie artikel  6  Vr  Wte  1995.
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verschillende Staten van de EU of Staten die partij zijn bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte ("EER"), en 2) voor ten minste 60%
worden geplaatst door syndicaatsleden die gevestigd zijn in een of meer andere
Staten dan die waar de uitgevende instelling is gevestigd, waarop 3) alleen kan
worden ingeschreven of die in eerste instantie alleen kunnen worden gekocht door
bemiddeling van een in het Wtk-register  van De Nederlandsche Bank ("DNB")
ingeschreven instelling of door een niet in dit register ingeschreven instelling die

38beroeps- of bedrijfsmatig effectendiensten verricht.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat desgevraagd een individuele ont-
heffing wordt verleend. 39 In de Memorie van Toelichting wordt ten aan-
zien van de mogelijkheid tot het verlenen van ontheffing van de prospec-
tusplicht opgemerkt dat het denkbaar is dat niet kan worden voldaan aan
de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels voor
het  prospectus.

"Er kunnen dan toch redenen zijn het uitgifteverbod niet van toepassing te doen zijn
bijvoorbeeld wanneer een adequate informatievoorziening aan het publiek op andere

wijze wordt gewaarborgd. In dergelijke individuele gevallen kan ontheffing worden
verleend. ,•40

Het jaarverslag 1994 van de STE meldt dat in 1994 in vijftien gevallen
door de STE ontheffing is verleend.

"In een groot aantal gevallen kon die ontheffing worden verleend omdat het
prospectus was of werd geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission
(SEC) en daarmee voldeed aan de in de Verenigde Staten geldende informatie-
eisen. Deze eisen beschouwt de STE als (tenminste) gelijkwaardig aan de eisen uit
de Wte. , 41

37   Op grond van artikel 52 Wet toezicht kredietwezen 1992 ("Wtk 1992") houdt DNB een
register bij waarin onder meer aHe vergunninghoudende kredietinstellingen alsmede kredietin-
stellingen uit een andere EU/EER-staat die de zogenaamde notificatieprocedure hebben
doorlopen, worden ingeschreven.

38 Zie artikel 1 sub f Vr Wte 1995.
39 Zie artikel 4 Wte 1995.
40     Zie MvT, Kamerst. TK, 1988-1989, 21038, no. 3, p.21.
41 Zie Jaarverslag  1994  van de STE, april  1995,  p. 14.
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Ad    (iii):     Niet    aan    een    erkende    egectenbeurs    in    Nederland    genoteerde
effecten die geen deelnemingsrechten zijn in een ex Wtb geregistreerde
instelling en die wel al in het buitenland buiten een besloten kring zijn
aangeboden.

Voor deze categorie effecten gelden wat de prospectusplicht betreft
dezelfde regels als voor de tweede categorie, met dien verstande dat de
aanwezigheid van een buitenlands (beurs)prospectus ertoe kan leiden dat
niet opnieuw een prospectus opgesteld hoeft te worden.

Krachtens het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 ("Bte 1995")
heeft de STE de mogelijkheid een buitenlands prospectus te erkennen.
Artikel 3 Bte 1995 geeft aan wanneer en onder welke voorwaarden een
buitenlands (beurs)prospectus door de STE erkend wordt. Een buiten-
lands (beurs)prospectus wordt onder meer erkend indien een toezicht-
houder uit een EU/EER-staat het prospectus ten hoogste 6 maanden voor
de aanbieding in Nederland heeft goedgekeurd en het prospectus is opge-
steld conform de eisen van de aanbiedingsprospectusrichtlijn.42 Ook
voor een dergelijk prospectus geldt dat het v66r het tijdstip van aanbie-
ding aan de STE moet worden overgelegd en dat de STE kan verlangen
dat het prospectus in een of meer door haar te bepalen talen wordt ge-
steld. Daarnaast heeft de STE de bevoegdheid te verlangen dat bepaalde
gegevens aan het prospectus worden toegevoegd.43 Indien de bevoegde
buitenlandse autoriteit op een of meer onderdelen van het goedgekeurde
prospectus ontheffing heeft verleend of afwijkingen heeft toegestaan ten
aanzien van de eisen van de aanbiedingsprospectusrichtlijn, dan wordt het
prospectus alleen erkend, indien de STE van oordeel is dat die ontheffing
of afwijking(en) ook in Nederland gerechtvaardigd is. In een dergelijke
situatie kan niet volstaan worden met een kennisgeving aan de STE, maar
is goedkeuring van de STE vereist.44

Ad (iv): Deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling

Deelnemingsrechten in een op grond van de Wtb geregistreerde beleg-
gingsinstelling zijn van de prospectusplicht op grond van de Wte 1995
uitgezonderd.45 De reden voor deze uitzondering is dat de Wtb de

42 Richtlijn 89/298/EEG van 17 april 1989 (PbEG L 124, d.d. 5.5.1989, p.8 e.v.).
43 Zie artikel 3 lid 2 Bte 1995.
44 Zie artikel  5  lid  3  Bte  1995.
45 Zie artikel 3 lid 2 sub d Wte 1995.
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aanbieding van dergelijke effecten regelt. Artikel 4 lid 1 Wtb verbiedt
onder meer het in of vanuit Nederland buiten een besloten kring aan-
bieden van deelnemingsrechten in een beleggingsinstelling waaraan door
DNB geen vergunning is verleend. Edn van de vergunningvereisten voor
een dergelijke beleggingsinstelling is het opstellen en algemeen verkrijg-baar stellen van een prospectus.46 Het Besluit toezicht beleggingsinstel-
lingen ("Btb") bevat, evenals het Bte 1995, een bepaling die voorziet in
erkenning van een reeds aanwezig (al dan niet buitenlands) (beurs)pros-
pectus.47

De vergunningplicht en derhalve de prospectusplicht is niet van
toepassing op onder meer een icbe 8 afkomstig uit een EU/EER-staat die
zich bij DNB heeft aangemeld.49 Bovendien is een beleggingsinstelling
van de vergunningplicht en daarmee van de prospectusplicht vrijgesteld
indien de deelnemingsrechten uitsluitend aan professionele marktpartijen
worden aangeboden. 50

c.   Inhoud  prospectus

De eisen waaraan het prospectus moet voldoen zijn voor aan de Amster-
damse Effectenbeurs te noteren effecten te vinden in hoofdstuk 4 Fond-
senreglement en de bijbehorende schema's A, B en C, waarin de EEG
Richtlijnen 79/279 en 80/390 zijn geimplementeerd, voor aan de EOE te
noteren "special products" in artikel 2.d. Trading Rules Special Products,
voor effecten waarvoor krachtens  de  Wte  1995 een prospectus algemeen
verkrijgbaar gesteld moet worden in de Bijlage behorende bij artikel 2
Bte 199551 en artikel 2 van de Nadere regeling toezicht effectenverkeer
1995 van de STE, en voor deelnemingsrechten in een vergunninghouden-
de beleggingsinstelling in Bijlage B behorende bij artikel 6 Btb. De eisen
komen voor de verschillende hierboven genoemde categorieen effecten in
grote lijnen met elkaar overeen. Dit is terug te voeren op het feit dat in

46 Zie artikel 5 lid 1 sub d Wtb jo artikel 6 Btb.
47    Zie artikel 6 lid 4 t/m 6 Btb waarin ook de bevoegdheid van DNB - het toezichthoudende

orgaan in het kader van de Wtb - is vastgelegd om te verlangen dat aanvullende informatie aan
het prospectus wordt toegevoegd en dat het prospectus in een of meer talen wordt opgesteld.

48      Zie noot 31.
49 Zie artikel 4 lid 2 sub a jo artikel  17 jo artikel 6 lid 1  sub a en b Wtb.
50 Zie artikel 1 Regeling van 9 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 14 Wtb, gepubliceerd in

Staatscourant 1990/198, en artikel 8 Vr Wte 1995.
51     In het Bte 1995 is richtlijn 89/298/EEG van 17 april 1989 (PbEG L 124. d.d. 5.5.1989, p.8

e.v.) geimplementeerd.
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de   Wte    1995,    de   Wtb, het Fondsenreglement   van   de   VvdE   en   in   de
Trading Rules Special Products van de EOE uitvoering is gegeven aan
dan wel nauw aangesloten is bij Europese richtlijnen op dit gebied 2 (in
het geval van de Trading Rules Special Products van de EOE via een
verwijzing naar het Bte53) Genoemde wetten en reglementen bevatten
uitgebreide bijlagen waarin een opsomming wordt gegeven van de
gegevens (gedifferentieerd naar de soort effecten waarop de aanbieding
betrekking heeft) die in het prospectus moeten worden vermeld.

d. Schematisch overzicht regelgeving

Op pagina 21 is een schematisch overzicht afgedrukt van de hierboven
beschreven regelgeving.

2. Prospectusplicht in andere landen

a. Verenigde Staten

In artikel 5 van de Securities Act of 1933 (de "Securities Act") is een
verbod opgenomen op het verkopen langs bepaalde communicatiemidde-
len 4 van effecten indien   niet een "registration statement"    " in effect"   is.
Krachtens artikel 4 van de Securities Act geldt dit verbod niet indien het
niet gaat om - kort gezegd - een openbaar aanbod. Een registration state-
ment wordt krachtens artikel 8 van de Securities Act "effective" 20 dagen
na indiening bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), tenzij
de SEC meent dat de statement op het eerste gezicht in materi8le zin

52 Richtlijn 79/279/EEG van 5 maart 1979 (PbEG L 66, d.d. 16.3.1979, p. 21 e.v.), gewijzigd
bij Richtlijn 82/148/EEG van 3 maart 1982 (PbEG L 62, d.d. 5.3.1982, p. 22 e.v.); Richtlijn
80/390/EEG van 17 maart 1980 (PbEG L 100, d.d. 17.4.1980, p. 1 e.v), gewijzigd bij
Richtlijn 82/148/EEG. bu Richtlijn 87/345/EEG van 22 juni 1987 (PbEG L 185, d.d.
4.7.1987. p. 81 e.v.) en bu Richtlijn 90/211/EEG van 23 april 1990 (PbEG L 112, d.d.
3.5.1990,  p.  24 e.v.); Richtlijn 85/611/EEG van 20 december  1985 (PbEG L 375, d.d.
31.12.1985,  p.  3 e.v.) gewijzigd bij Richtlijn 88/220/EEG  van 22 maart  1988  (PbEG  L  100,
d.d. 19-4-1988, p. 31 e.v.); Richtlijn 89/298/EEG van 17 april 1989 (PbEG L 124, d.d.
5.5.1989, p. 8 e.v.).

53     Artikel 2d Trading Rules Special Products verwijst naar artikel 2 leden 1 t/m 3 van het Bte,
welke artikelen op hun beurt weer verwijzen naar de uitgebreide bijlagen waarin een opsom-
ming gegeven wordt van de gegevens die het prospectus ten minste moet bevatten.

54       Het gaat hier om de post en transport- of communicatiemiddelen bij tussenstaatse handel tussen
de verschillende staten in de Verenigde Staten, dit omdat de Securities Act of 1933 een
federale wet is en geen wet van de afzonderlijke staten.
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PROSPECTUSPLICHT

incompleet of inaccuraat is,  en om die reden bepaalt dat de statement niet
effective wordt.

Artikel 7 van de Securities Act bepaalt dat de registration statement
in beginsel de informatie moet inhouden die wordt genoemd in de
Schedules bij de Securities Act. Het komt er effectief op neer dat de
registration statement het prospectus met betrekking tot de aanbiedingbe-
vat. Artikel 10 van de Securities Act bepaalt dat het prospectus zelf een
aantal onderdelen van de registration statement niet behoeft tebevatten.
Artikel 5 (b) bepaalt weer dat het overbrengen van een prospectus (via de
post of tussenstaatse handel) verboden is indien dat prospectus niet
voldoet aan de vereisten van artikel 10 en dat het bovendien verboden is
effecten voor verkoop of levering te vervoeren (wederom via de post of
tussenstaatse handel) indien zij niet worden begeleid of zijn voorafgegaan
door een prospectus dat aan de eisen van artikel 10 (a) voldoet.

Vanaf het moment dat de registration statement is ingediend bij de
SEC mogen de effecten wel worden aangeboden, doch een koop mag nog
niet tot stand komen. Gedurende die periode is vaak een "preliminary
prospectus" beschikbaar, waarin in feite alle informatie van het prospec-
tus is opgenomen, behoudens de prijs van de effecten en het aantal
effecten dat wordt aangeboden. Een dergelijk document wordt - wegens
het lokkend effect   -   ook wel aangeduid   als   een "red herring".   Deze
periode wordt in de praktijk vaak gebruikt om de markt te "testen" ten
aanzien van de nog te bepalen prijs van de effecten. 55

b. Engeland

Onder Engels recht bestaat de verplichting "listing particulars" openbaar
te maken op grond van de overeenkomstig artikel 144 van de Financial
Services Act 1986 (de "Financial Services Act") vastgestelde listing
rules, indien er sprake is van effecten die aan de Londense Stock Exchan-
ge genoteerd worden. De listing rules geven nadere regels met betrekking
tot de inhoud van de listing particulars.56 Daarnaast bepaalt artikel 146
van de Financial Services Act dat naast het in de listing rules bepaalde,
de listing particulars al zodanige informatie dienen te bevatten als beleg-
gers en hun adviseurs in redelijkheid benodigd hebben en zouden ver-
wachten in de listing particulars aan te treffen, teneinde op voldoende

55 Zie Mechanics of Underwriting 1994, Corporate law and practice, onder redactie van John W.
White, p. 35.

56 Zie Pennington's Company Law, 7e druk, 1995, p. 316-325, voor een bespreking van de in
de listing rules gestelde eisen.
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geinformeerde basis te kunnen oordelen over de activa en passiva,
financiele positie, winsten en verliezen en de vooruitzichten van de
uitgevende instelling, en de rechten van de houders van de effecten. Daar-
naast behelst artikel 4 van de op 19 juni 1995 van kracht geworden,
krachtens artikel 2 lid 2 van de European Communities Act 1972 uitge-
vaardigde Public Offers of Securities Regulations 1995 de verplichting tot
beschikbaarstelling van een prospectus waar het betreft een openbare
aanbieding van niet genoteerde effecten.57 Artikel 7 van deze Regulati-
ons geeft een vrij uitgebreide omschrijving van wat wel en wat niet als
"openbaar" heeft te gelden. Artikel 8 jo Schedule I bij deze Regulations
geven regels met betrekking tot de inhoud van het prospectus. Daarnaast
behelst artikel 9 van deze Regulations een bepaling overeenkomstig
artikel 146 van de Financial Services Act.

c. Duitdand

Het Duitse recht kent krachtens § 36 van het BOrsengesetz ("BOrsG") de
verplichting tot openbaarmaking van een prospectus in het geval van
"amtlicher Notierung" van effecten aan een Duitse beurs. Krachtens § 38
BOrsG heeft de Bondsregering de bevoegdheid na verkregen goedkeuring
van de Bondsraad regels te stellen betreffende de inhoud van het prospec-
tus. Die regels zijn opgenomen in de Barsenzulassungs-Verordnung. 58

Naast de "amtliche Notierung" kent het Duitse recht de notering aan
de "geregelte Markt".   In dat geval is krachtens  §  73  lid   1 BOrsG (onder
meer) vereist dat een "Unternemensbericht" openbaar wordt gemaakt. De
eisen die aan de inhoud daarvan worden gesteld worden in de genoemde
bepaling summier aangeduid en worden krachtens § 72 lid 2 BOrsG door
nadere regels van de betreffende beurs (de zogenaamde "BOrsenord-
nung") uitgewerkt. Deze eisen zijn minder zwaar dan die van de BOrsen-
zulassungs-Verordnung. 59

Daarnaast kent § 1 van het Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz
("VerkProspG") de regel dat een prospectus openbaar gemaakt moet
worden, indien effecten die niet tot de handel aan een Duitse beurs zijn
toegelaten voor het eerst in Duitsland openbaar worden aangeboden,
behoudens enkele  in  §§  2  tot  en  met  4 van genoemde wet geregelde

57        Zie T. Prime, International bonds and certificates of deposit, p.  139 e.v.
58      Zie K. Brondics en J. Mark, AG 10/1989, p. 339-340.
59     De "geregelte Marla" is bedoeld voor kleinere ondernemingen en laat zich enigszins vergelij-

ken met de in Nederland inmiddels afgeschafte parallelmarkt. Zie Brondics/Mark, a.w., p.
340.
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uitzonderingen. Krachtens § 7 van deze wet heeft de Bondsregering in de
Verkaufsprospekt-Verordnung regels gesteld ten aanzien van de inhoud
van het prospectus.

Voorts kennen het Gesetz Ober Kapitalanlagegesellschaften
("KAGG") en het Auslandinvestment-Gesetz ("AuslInvestmG") in § 19,
respectievelijk § 3 specifieke regels ten aanzien van het ter beschikking
stellen van een prospectus bij verkoop van aandelen in beleggingsin-
stellingen, respectievelijk openbare aanbieding van aandelen in buiten-
landse vennootschappen, en de inhoud daarvan.

Op grond van bovengenoemde regels geldt in Duitsland bij iedere
openbare aanbieding van effecten een verplichting tot het beschikbaar
stellen van een prospectus (of een Unternehmensbericht, dat in feite een
eenvoudiger prospectus is).60

Voor de uitgifte op de "graue Markt" - de niet-georganiseerde
onderhandse markt - gelden geen prospectusregels. 61

d. Zwitserland

In Zwitserland bestaat krachtens artikel 652a van het "Bundesgesetz
betreffend die Erganzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Funfter
Teil: Obligationenrecht)" (hierna aan te duiden als "OR") de verplichting
bij openbare aanbieding van nieuwe aandelen een prospectus beschikbaar
te stellen. Krachtens lid 2 van deze bepaling geldt als openbaar een
aanbod dat zich niet tot een beperkte kring van personen richt. Artikel
1156 OR bepaalt voor obligaties  dat deze uitsluitend op grond  van  een
prospectus openbaar aangeboden of ter beurze geintroduceerd mogen
worden. Daarnaast kent Konvention XIX van de Schweizerische Bankier-
vereinigung van 1 mei 1987 een niet wettelijke, doch door de banken
overeengekomen regeling betreffende prospectusplicht voor "Notes":
stukken van tenminste Sfr. 50.000 die door banken rechtstreeks bij hun
klanten worden geplaatst. Het gaat hier derhalve om stukken die veelal
op de grens van openbare uitgifte van obligaties en onderhandse plaatsing
van leningen worden uitgegeven.62

60 Schwark, B6rsengesetz, 1994, aantekening 1 op §§ 45 en 46.
61 Zie Assmann, Assmann/Schutze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 1990, aantekeningen 32

en 33.
62 Zie hierover  P.  Merz en  A.I.  de Beer, Schweizerische Aktiengesellschaft,  1987,  p.   137  e.v.
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III. DE POSITIE VAN DE LEAD MANAGER IN
ANDERE RECHTSSTELSELS

1.  Inleiding

Alvorens in te gaan op de positie van de lead manager onder Nederlands
recht bespreek ik in dit hoofdstuk de regelingen die gelden in de Ver-
enigde Staten en een aantal Europese landen, teneinde in de volgende
hoofdstukken de in Nederland geldende regels in een internationaal
perspectief te kunnen plaatsen. Daarbij speelt een belangrijke rol dat in
Nederland nog betrekkelijk weinig literatuur en jurisprudentie bestaat op
dit gebied, zodat het zinvol is na te gaan hoe bepaalde problemen in het
buitenland worden benaderd. Ik heb mij daarbij gericht op de Verenigde
Staten en, van de ons omringende langen, op Engeland, Duitsland en
Zwitserland, omdat in die landen het recht op het gebied van prospectus-
aansprakelijkheid vrij sterk ontwikkeld is.63 Landen als Belgit en Frank-
rijk zijn buiten beschouwing gebleven, omdat deze geen sterk ontwikkeld
recht op het gebied van prospectusaansprakelijkheid kennen en in die
landen ook geen (recente) beschrijvingen zijn verschenen van het recht
van die landen op dit gebied.64

2. Verenigde Staten

a. Inleiding

De lead manager kan in de Verenigde Staten in verband met zijn rol met
betrekking tot een aanbieding van effecten met name aansprakelijk zijn
krachtens artikelen   11   en   12   lid  2  van  de in hoofdstuk   II al genoemde
Securities Act. De opzet van de Securities Act laat zich in grote lijnen

63   De belangrijkste toepasselijke bepalingen van Nederlands recht en van het recht van de
hieronder te bespreken landen zijn opgenomen in de bijlage

64      In Belgie loopt op dit moment weI een aantal procedures betreffende prospectusaansprakelijk-
heid. Deze hebben echter nog niet tot uitspraken geleid. Voor een lezenswaardig overzicht van
het Belgische recht op dit gebied verwijs ik naar V. de Schrijver in Financieel Recht tussen
Oud en Nieuw, onder redactie van E. Wymeersch, p. 338-364. De meest recente enigszins
diepgaande beschrijvingen betreffende het Franse recht op dit gebied zijn van H. Cabrillac, La
responsabilitt civile des banques, uit 1931 en het proefschrift van R. Feixas, De la responsabi-
lita des banques dans les 6missions de titres, uit 1933.
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enigszins vergelijken met de situatie in Nederland, zowel voor wat betreft
de in hoofdstuk II besproken verplichting tot het verstrekken van een
prospectus, als voor wat betreft de aansprakelijkheidsregeling.

De   Securities Act bevat   in de artikelen   11   en   12   lid 2 specifieke
bepalingen betreffende aansprakelijkheden die op onder meer de lead
manager kunnen komen te rusten. Daarnaast is denkbaar dat aansprake-
lijkheid bestaat krachtens artikel 17 (a). Deze bepaling is een strafrechte-
lijke, doch wellicht kan ook civielrechtelijke aansprakelijkheid krachtens
deze bepaling ontstaan. Dit laatste is echter een omstreden kwestie.65
Tenslotte kan krachtens artikel 10 (b) van de Securities Exchange Act of
1934 (de "Exchange Act") en de daarop gebaseerde regeling van rule
1Ob-5 van de SEC aansprakelijkheid ontstaan, doch het is minder voor de
hand liggend dat aansprakelijkheid van de lead manager op deze regeling
wordt gebaseerd, omdat de eiser onder deze regeling wetenschap en zelfs
een   "intention to deceive" ten aanzien   van de misleidendheid   van   de
mededeling bij de lead manager moet aantonen.66 Ik beperk mij daarom
tot een bespreking  van de artikelen   11  en  12  lid  2  van de Securities  Act.
Ten aanzien van de zojuist genoemde regels wordt aangenomen dat zij
naast elkaar kunnen worden ingeroepen, zodat een beroep op de ene
regel een beroep op de andere niet uitsluit. 67

b.  Aansprakelijkheid  krachtens  artikel  11

(i) Inleiding

Tot de personen die op grond van deze bepaling kunnen worden gedag-
vaard behoren de "underwriters". Krachtens de definitie  van  die  term  in
de Securities Act is een underwriter onder meer een persoon die effecten
van de vennootschap koopt met het doel ze te verkopen in het kader van
de verspreiding van de effecten, of die ten behoeve van de uitgever die
effecten aanbiedt of verkoopt in dat kader, of in deze activiteiten partici-
peert. De lead manager is gezien deze ruime omschrijving - althans voor

65  Zie L.P. Soderquist, Understanding the Securities Laws, september 1994 (losbladig),
p. 188 e.v., C.J. Johnson, Corporate Finance and the Securities Laws, 1991, p. 212-213,
T.L. Hazen, The Law of Securities Regulation, 1990, p. 275 en 306, en R.C. Clark, Corpo-
rate Law, 1986, p. 748-749.

66 Zie Ernst & Ernst v.Hochfelder, 425 U.S. 185, 1976, en Hazen, a.w., p. 289, en R.W.
Jennings  en H. Marsh, Securities Regulation,   1992,   p.   894  e.v.   Zie ook Johnson,   a.w.,   p.
204, alwaar hij in dit verband stelt dat noch van artikel 17(a) van de Securities Act, noch van
Rule 101)-5 aannemelijk is dat deze de grondslag zullen vormen voor een claim van een koper
van effecten bij gelegenheid van een openbaar aanbod, en p. 212-213.

67 Zie Hazen, a.w., p. 287.
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het door hem aangeboden gedeelte van de effecten (zie in dit verband het
hierna te bespreken artikel 11 (e) van de Securities Act) - een underwriter
in de zin van de wet, ook indien van underwriting in de zin zoals deze
term in Nederland

wordt  ebruikt (een verplichting zorg te dragen voor
plaatsing) geen sprake is.

(ii) Misleidend

Artikel 11 (a) bepaalt dat indien enig onderdeel van de registration state-
ment op het tijdstip dat deze "effective" werd een onware mededeling be-
treffende een materieel feit bevatte, of een materieel feit niet vermeldde,
dat wel had moeten worden vermeld, of dat noodzakelijk was om de
mededeling in dat gedeelte niet misleidend te doen zijn, iedere persoon
die effecten van de betreffende soort heeft verworven een aantal specifiek
genoemde personen daarop in rechte mag aanspreken. Dit lijdt uitzonde-
ring indien wordt bewezen dat die persoon ten tijde van zijn verwerving
wist van de onwaarheid of het ontbreken van de vermelding.

Wat een "materieel" feit is is door de SEC en in de hierna te
noemen procedures betreffende BarChris en Leasco nader uiteengezet.
Gesproken wordt van "matters to which there is a substantial likelyhood
that a reasonable investor would attach importance in determining
whether to purchase the security registered",69 "een feit waarvan de
gemiddelde voorzichtige belegger redelijkerwijs op de hoogte gesteld zou
moeten  zijn",  "een  feit dat een belangrijke invloed  op  de aard of toestand
van de uitgevende instelling of diens onderneming heeft", en "een feit ten
aanzien waarvan een logisch verband bestaat tussen de openbaarmaking
daarvan en een bruikbare alternatieve handelwijze voor een belangrijk
aantal beleggers".

Om aansprakelijkheid te voorkomen worden prospectussen in de
Verenigde Staten vaak zodanig uitgebreid opgezet en gevuld met zoveel
informatie, dat de belegger daarmee nauwelijks uit de voeten kan. Hoe
onbevredigend het daardoor verkregen resultaat kan zijn voor de lezer
van het prospectus wordt beeldend onder woorden gebracht in de vol-
gende overweging van Judge Weinstein  in    Feit v. Leasco Data Proces-
sing Equipment Corporation et al. ("Leasco")70:

68 Vgl. Hazen,  a.w., p. 287-288,  over het ruime toepassingsgebied  van deze  term uit hoofde  van
de Securities Act.

69     Aldus SEC Rule 405.

70     332 F. Supp 544; Fed. Sec. L. Rep (CCH) p. 93, 163.
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"In at least some instances, what has developed in lieu of the open disclosure
envisioned by the Congress is a literary art form calculated to communicate as little
of the essential information as possible while exuding an air of total candor.
Masters of this medium utilize turgid prose to enshroud the occasional critical
revelation in a morass of dull. and - to all but the sophisticates - useless financial
and historical data. In the face of such obfuscatory tactics the common or even the
moderately well informed investor is almost as much at the mercy of the issuer as
was his pre-SEC parent. He cannot by reading the prospectus discern the merit of
the offering. "

Het prospectus dient dan ook op zodanige wijze te worden geschreven
dat het voor de gemiddelde belegger begrijpelijk is. De informatie dient
in duidelijke en begrijpelijke taal te worden gepresenteerd.71

(iii) Toerekenbaarheid

De gedaagde kan krachtens artikel 11 (b) aan aansprakelijkheid ontkomen
via wat wij zouden aanduiden als een omgekeerde bewijslast ten aanzien
van de toerekenbaarheid. In het geval dat de mededeling in een niet door
een expert opgesteld of gecontroleerd gedeelte van de registration state-
ment staat, dient de gedaagde te bewijzen dat hij na een redelijk onder-
zoek redelijke grond had om te menen en bovendien ook werkelijk
meende, dat de mededelingen waar en compleet waren. Gaat het om een
gedeelte van de registration statement dat door een expert is opgesteld
(terwijl de gedaagde niet zelf de expert is), dan behoeft de gedaagde
slechts te bewijzen dat hij geen redelijke grond had om te menen en ook
feitelijk niet meende dat de mededeling onjuist of incompleet was.

Artikel 11 (c) bepaalt dat aan de hand van hetgeen gevraagd mag
worden van een voorzichtig man bij het beheren van zijn eigen eigendom
("a prudent man in the management of his own property") dient te
worden beoordeeld of sprake is van een "redelijk onderzoek" en "redelij-
kerwijs menen".

Welk onderzoek de gedaagde moet hebben gedaan is in de recht-
spraak enigszins verduidelijkt. In dit verband zijn te noemen Escott v.
BarChris Construction Corporation et al. ("BarChris")72 en de zojuist
reeds genoemde uitspraak inzake Leasco. In BarChris werden de under-
writers aansprakelijk geacht omdat zij niet verder gingen dan het stellen
van vragen, en de antwoorden niet aan de hand van stukken verifieer-

71 Aldus Johnson, a.w., p. 204.
72         283   F.   Supp.   643   (S.D.N.Y.    1968). Zie hierover uitgebreid Hazen,   a.w.,   p.   292   e.v.,

Johnson, a. w; p. 214 e.v., en Jennings/Marsh, a.w., p. 879 e.v.
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den.73 Underwriters dienen een "reasonable attempt to verify the data
submitted to them" te rnaken, terwijl zij in feite daartoe vrijwel geen
enkele poging hadden ondernomen.74 In Leasco was sprake van een
"line by line review of the prospectus accompanied by demands for docu-
mentation" en "independant investigation of books and records".   De
rechter oordeelde - zij het niet zonder uitgesproken aarzeling - dat de
underwriters redelijke grond hadden te menen dat de betreffende medede-
lingen niet misleidend waren. In de uitspraak wordt uitdrukkelijk overwo-
gen dat de dealer-managers niet verwacht kunnen worden de specifieke
kennis van de zaken van de vennootschap te hebben die "inside" directeu-
ren hebben, en dat hun onderzoeksverplichting daarom moet worden
beoordeeld in het licht van hun beperkte toegang tot de bedrijfsgegevens.
Wel moeten ze zeer zorgvuldig zijn.

De mate waarin onderzoek moet worden gedaan blijft uiteraard een
open kwestie. Teneinde hierin enigszins lijn te brengen heeft de SEC in
Rule   176 een aantal aspecten opgesomd waarmee rekening gehouden
moet worden bij het doen van het onderzoek. Voor underwriters zijn
relevant de volgende aspecten: (a) de aard van de uitgevende instelling,
(b) de aard van de effecten, (c) de aard van de betrokken personen, (d)
de functie van betrokken functionarissen van de uitgevende instelling, (e)
aan- of afwezigheid van andere banden tussen de uitgevende instelling en
de underwriter, (f) het antwoord op de vraag of in redelijkheid kan
worden afgegaan op informatie van functionarissen van de uitgevende
instelling en (g) de aard van de wijze waarop de underwriter bij de
aanbieding van de effecten is betrokken.75 Aangenomen wordt voorts
dat in het bijzonder in het geval van ondernemingen met een bijzonder
riskante aard het due diligence-onderzoek diepgaand dient te zijn. Bij een
"vaste klant" van de underwriter zal het onderzoek minder ver hoeven te
gaan dan bij een relatief onbekend bedrijf. 76

Door het geven van een waarschuwing betreffende de onzekerheid
van toekomstige feiten kan de lead manager het risico aansprakelijk te
worden gehouden beperken. Deze "bespeaks caution"-doctrine is uitge-

73 Judge McLean oordeelde over de verhouding tissen de underwriter en de uitgevende instelling
als volgt:
"In a sense, the positions of the underwriter and the company's officers are adverse. It is not
unlikely that statements made by company officers to an underwriter to induce him to
underwrite may be self-serving. They may be unduly enthousiastic. As in this case, they may,
on occasion, be deliberately false."

74           Zie in vergelijkbare  zin ook Chris-Craft Industries,   Inc. v. Piper Aircraft  Corp.,  480   F.  2d
341 (2nd Cir.). cert. denied, 414 US 910 (1973).

75 Zie hierover Hazen, a.w., p. 299-300, en Johnson, a.w., p 221-222.
76 Zie Johnson, a.w., p. 211.
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breid aan de orde geweest in de Donald J. Trump Casino Securities
Litigation (de "Donald Trump Case").77 Deze doctrine is daarop geba-
seerd dat wie vokkende duidelijk uiteengezet had dat toekomstige feiten
onzeker zijn, er geen verwijt van gemaakt kan worden dat sprake zou
zijn van misleiding betreffende die toekomstige feiten. De waarschuwing
moet wel voldoende specifiek zijn: een algemene mededeling dat de
investering "riskant" is, is onvoldoende. In de Donald Trump Case wordt
met zoveel woorden overwogen dat het opnemen van een dergelijke
waarschuwing ten aanzien van reeds bestaande feiten niet wordt aan-
vaard, naar mag worden aangenomen omdat de gedaagde daarnaar
onderzoek zou hebben kunnen doen.78

In verband met onder meer het feit dat de "bespeaks caution"-
doctrine niet door alle rechterlijke instanties op gelijke wijze wordt
uitgelegd en daardoor onzekerheid veroorzaakt bij uitgevende instellingen
en underwriters over mogelijke aansprakelijkheid voor "forward looking
statements", heeft het Amerikaanse Congres in december 1995 (ondanks
een presidentieel veto) de Private Securities Litigation Reform Act 1995
aangenomen, met als doel "to encourage issuers to disseminate relevant
information  to the market without  fear of open-ended liability".  Deze  wet
voegt bepalingen toe aan de Securities Act en aan de Exchange Act, die
er toe leiden dat - een aantal in de regelingen genoemde uitzonderingen
daargelaten - geen aansprakelijkheid voor "forward looking statements"
bestaat indien (a)(i) de statement was aangeduid als forward looking en
vergezeld ging van "meaningful cautionary statements identifying impor-
tant factors that could cause actual results to differ materially from those
in the forward looking statement" of (ii) "immaterial" was, of (b) de
eiser niet bewijst dat degene die de mededeling deed daadwerkelijk wist
dat de statement onjuist of misleidend was.

In de Donald Trump Case wordt voorts verband gelegd met vorde-
ringen betreffende "fraud by hindsight". Daarvan is sprake indien   de
vordering is gebaseerd op achteraf tegenvallende resultaten, zonder dat
wordt aangetoond dat de vooruitzichten ten tijde van het uitbrengen van
het prospectus verkeerd waren weergegeven. Een dergelijke vordering
mag naar het oordeel van Judge Gerry79 niet worden aanvaard, zeker
indien ook nog een "bespeaks caution"-tekst was opgenomen. Johnsonso
merkt in dit verband op "It is, of course, improper to apply hindsight in

77    793 F. Supp. 523 (D.N.J. 1992).
78     In deze uitspraak wordt verwezen naar een aantal andere uitspraken in gelijke zin.
79 Met verwijzing naar andere uitspraken.

80    A.w., p. 220.
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making such a determination, but there may well be a subconscious
tendency  to do so".81

(iv) Causaliteit

De eiser hoeft geen oorzakelijk verband aan te tonen tussen de mislei-
dende mededelingen en zijn schade. Normaal gesproken behoeft niet te
blijken dat hij is afgegaan op de onjuiste of incomplete mededeling. Dit
is anders indien sedert de datum waarop de registration statement effec-
tief werd door de uitgevende instelling een "earning statement" is open-
baar gemaakt betreffende een periode van tenminste 12 maanden die is
aangevangen na de datum waarop de registration statement effective
werd.82 In het laatste geval dient de eiser verband tussen zijn koop en
de mededeling aan te tonen. Het is daarbij echter niet noodzakelijk dat hij
kan aantonen dat hij de registration statement heeft gelezen.83 De eiser
hoeft de effecten niet bij uitgifte gekocht te hebben, doch kan ze later in
de markt verkregen hebben. De enige beperking in dit verband is dat hij
binnen de wettelijke verjaringstermijn, die een jaar beloopt na de ontdek-
king van de misleidende mededeling, met een maximum van drie jaar
vanaf de aanbieding van de effecten, zijn vordering instelt.84

(v) Schade

De hoogte van de schade die wordt toegewezen indien de gedaagde
aansprakelijk wordt gehouden is krachtens artikel 11 (e) gelijk aan het

81       Zie ook Costello v. Costello, 209 N.Y. 252, 262 (1913): "A wisdom developed after an event,
and having it and its consequences as a source, is a standard no man should be judged by".

82     Johnson, a.w., p. 207, vermeldt dat om deze reden underwriting agreements veelal bepalen
dat zo spoedig mogelijk een dergelijke earning statement dient te worden gepubliceerd door de
uitgevende instelling.

83           Artikel  11   (a)  in  fine. Zie Soderquist, Securities  Laws,  p. 175, Hazen,  a.w., p. 283-284,  en
L. Loss en J. Seligman, Fundamentals of Securities Regulation, 1995, p. 1003 e.v. In een
dergelijk geval kan de "Fraud on the Market"-theorie een rol spelen, waarbij causaal verband
tussen de aankoop van de effecten tegen een bepaalde prijs en het misleidend prospectus kan
worden aangenomen op de grond dat de koers van de effecten te hoog was als gevolg van de
misleidende mededeling, zonder dat hoeft te blijken dat de koop in het individuele geval
veroorzaakt wordt door lezing van het prospectus. Deze theorie speelt bij een beroep op artikel
11 (en artikel  12, zie paragraaf c hierna) norm:tai gesproken geen rol, omdat niet vereist is dat
van causaal verband tussen de misleidende mededeling en de aankoop van de effecten blijkt.
Deze theorie speelt veeleer in gevallen waarin een beroep wordt gedaan op Rule 1Ob-5 (zie
paragraaf a hierboven). Zie over de Fraud on the Market-theorie M.M. Mendel, Kleijn-
Bundel, 1992, p. 245 e.v. Deze theorie heeft veel weg van die betreffende de "Anlagestim-
mung" naar Duits recht, waarover hierna paragraaf 4(d) (iv).

84 Zie Soderquist, Securities Laws, p. 174-175.
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verschil tussen de aankoopprijs van de effecten (met als maximum de
prijs bij de initi8le aanbieding: een hogere tussentijdse marktwaarde
speelt derhalve geen rol85) en de waarde ten tijde van de aanvang van de
procedure, of, indien de effecten zijn verkocht, de verkoopprijs, met dien
verstande dat indien de effecten na de aanvang van de procedure zijn ver-
kocht, de verkoopprijs slechts een rol speelt indien deze hoger is dan de
prijs bij de aanvang van de procedure. De eiser doet er in verband met
dit laatste verstandig aan ilin effecten voor of op de dag van aanvang van
de procedure te verkopen.

De eiser hoeft niet aan te tonen dat de waardedaling van de effecten
zijn grondslag vindt in de misleidendheid van de mededeling, doch de
gedaagde heeft zijnerzijds krachtens artikel 11(e) weer wel de mogelijk-
heid aan te tonen dat de waardedaling geheel of gedeeltelijk door andere
factoren was veroorzaakt. Slaagt hij in dat bewijs, dan dient bij de
bepaling van de schadehoogte gecorrigeerd te worden voor waardedaling
van de effecten ten gevolge van externe factoren, zoals een algemene
daling van de effectenmarkten.87 Dit aspect van artikel 11(e) wordt in de
Amerikaanse rechtspraak in het voordeel van de gedaagde uitgelegd in
het geval dat wordt geageerd op basis van de "Fraud on the Market"-
theorie.88 Aangenomen wordt namelijk dat indien de misleidendheid van
de mededeling niet kenbaar is geworden aan de markt, de koersdaling die
aanleiding vormde tot de procedure - althans in een geval waarin wordt
geageerd op grond van artikel 11 - geen gevolg kan zijn van de
"fraud".89 Deze benadering  is in zekere zin verrassend, omdat  een  door
een misleidende mededeling kunstmatig hoge koers m. i. wel degelijk tot
schade kan leiden, zonder dat de misleidendheid van die mededeling aan
de markt hoeft te zijn gebleken. Onjuiste gegevens over verkoopresulta-
ten, leidend tot een te hoge beurskoers, kunnen leiden tot koersschade,
indien zij resulteren in een tegenvallend financieel resultaat in een latere
periode, ook indien de markt niet weet dat de tegenvaller zit in het feit
dat de eerder opgegeven verkoopresultaten niet klopten. Deze voor de ge-
daagde gunstige uitleg is beperkt tot gevallen waarin op grond van artikel

85     Zie L.D. Soderquist, Securities Regulation, 1988, p. 237-238.
86          Loss en Seligman,  a.w.,  p. 1013. Hazen.  a.w..p. 286, merkt op dat deze wat gecompliceerde

regeling in de praktijk tot veel bewijsproblemen aanleiding geeft.
87 Zie Clark, a.w., p. 745 en Johnson, a.w., p. 205. Hazen, a.w., p. 286, WijSt er op dat hierbij

belangrijke bewijsproblemen ontstaan ten aanzien van de vraag of de waardevermindering het
gevolg is van daling van de gehele markt of ten gevolge van de misstatement.

88     Zie noot 83 hierboven.
89   Zie in dit verband Worlds of Wonder Securities Litigation, 814 F. Supp. 850 (N.D. Cal.

1993).
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11 wordt geageerd. In het kader van een actie uit hoofde van rule 10-b5
wordt deze uitleg niet gehanteerd. Dit wordt verklaard met de redenering
dat "in order to balance the harsh, strict liability features of Section 11,
Congress expressly has limited the damages to those directly caused by
the defendant's misleading conduct. „90

De aansprakelijkheid van een underwriter is voorts beperkt tot het
bedrag waartegen de door hem underwritten effecten zijn aangeboden.

Zijn risico wordt daarmee aanzienlijk beperkt. Mede om deze reden
worden de verplichtingen van de underwriters meestal uitdrukkelijk als

91

afzonderlijk ("several") aangeduid in underwriting overeenkomsten.
De eiser dient aan te kunnen tonen dat de door hem gekochte

effecten zijn aangeboden bij de aanbieding waar de registration statement
betrekking op had. Blijkt hij stukken verworven te hebben van de aange-
boden soort die niet bij die aanbieding werden aangeboden, dan heeft hij
geen verhaal ingeval van een misleidende mededeling in de registration
statement. Anders dan in Duitsland, waar onder het beursrecht een derge-
lijke regel eveneens bestaat,m lijkt op deze regel in de Verenigde Staten
geen kritiek te bestaan.0

(vi) Kritiek in de literatuur

Loss en Seligmanw spreken van een "harsh" bepaling, "the bae noire
that was going to stifle legitimate financing", omdat de regeling   vrij
zware verplichtingen legt op de gedaagde. Die zware verplichtingen zijn
onder meer het gevolg van het feit dat niet nodig is dat de eiser aantoont
dat hij afging op de mededeling of dat de mededeling was gericht tot hem
of bedoeld was om hem te beinvloeden, en dat het aan de gedaagde is
zijn onschuld via het aantonen van een "redelijk onderzoek" en "redelijke
grond om te menen" te bewijzen ("comparitive causation with a reverse
twist") I 95

90        Zie de hierboven genoemde uitspraak inzake Worlds of Wonder, p. 877.
91 Zie Soderquist, Securities   Laws,   p.    175,   noot 10, Johnson,   a.w.,   p.   206 en White   c.s.,

Mechanics of Underwriting 1994, Corporate law and practice, p. 57.
92 Zie paragraaf 4d (v) hierna.
93 Zie Hazen, a.w.. p. 284-285, en Johnson, a.w., p. 206, die meent dat bezwaren in de praktijk

worden ondervangen door het class-action systeem (waarbij geageerd wordt namens een groep
van gelaedeerden), waarbij de vraag of sprake is van relevante effecten pas aan de orde komt
indien de zaak reeds is uitgeprocedeerd. Ik zou veronderstellen dat alsdan het probleem alsnog
naar voren komt, doch wellicht wordt de zaak in de praktijk voordien geschikt.

94     a.w., p. 1002.
95           Zie ook Clark,  a.w.,  p.  746, die beschrijft dat de bepaling aanvankelijk als "draconian"  werd

gezien, doch dat doordat langdurig slechts weinig zaken aanhangig gemaakt werden op grond
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c.  Aansprakelijkheid  krachtens  artikel   12

Artikel 12 (2) van de Securities Act bepaalt dat wie een effect aanbiedt
via een prospectus of een mondelinge bekendmaking die een onware
mededeling ten aanzien van materiele feiten bevat of een materieel feit
niet vermeldt dat wel had moeten worden vermeld, of dat noodzakelijkwas om de mededeling in dat gedeelte niet misleidend te doen zijn, aan-
sprakelijk is jegens een ander die de effecten van hem heeft gekocht,
indien hij niet kan bewijzen dat hij niet wist of kon weten van de onjuist-heid of incompleetheid.x Hij kan gehouden zijn tot terugneming van de
effecten tegen betaling van de aanvankelijke koopprijs, of, indien de
effecten reeds zijn verkocht door de eiser, betaling van schadevergoe-
ding. De bepaling kan onder  meer  op  de lead manager van toepassing
ZlJn.

De vordering van artikel 12 kan in beginsel alleen worden gericht
tegen degene van wie de eiser de effecten kocht.97 Causaal verband
tussen de misleidende mededeling en de aankoop wordt niet vereist, zij
het dat een beroep op deze bepaling niet mogelijk is indien de eiser bijzijn aankoop van de effecten wist van de misleidendheid.'8 Of de ge-
daagde zich kan verweren met een beroep op het feit dat de misleidende
mededeling is opgenomen in een door experts opgemaakt of gecontro-

van deze bepating, de onrust daalde. Hij beschnjft dat sedert BarChris de onrust weer toenam
en dat BarChris nog steeds dient als een "instructive cautionary tale'. Zie hierover ook
Johnson, a.w., p. 216 e.v. Zie ook het citaat uit de Worlds of Wonder-uitspraak in paragraaf
(v) hierboven.

96 Aangenomen wordt dat de tekst van deze bepaling geen due diligence eist, doch dat afhanke-
lijk van de omstandigheden wel een onderzoeksverplichting kan bestaan. Zie Hazen, a.w., p.302-303. In Sanders  v. John Nuveen  &  Co.,  619  F.  2d   1222  (7th  Cir.   1980), cert. denied,
450 U.S. 1005 (1981), werd echter aangenomen dat - althans voor die zaak - geen relevant
verschil mssen de vereisten van "reasonable investigation" (leidende tot het vereiste van een
due diligence onderzoek) van artikel 11 en "reasonable care" van artikel 12 (2) bestond.
Daarbij werd echter wel opgemerkt dat daarmee niet is gezegd dat de verplichtingen van de
verkoper ex artikel 12 (2) onder alle omstandigheden dezelfde zijn als die van de underwriter
in verband met artikel 11. Zie over deze zaak Jennings/Marsh, a.w., p. 882 e.v. Zie in de zin
van  Sanders v. John Nuveen & Co.: Weinberger v. Jackson, [1990-91 Transfer Binder]  Fed.
Sec. L. Rep. (CCH) 95, 693 (N.D. Cal. Oct. 11, 1990), en Software Toolworks Securities
Litigation, 50 F. 3d. 615 (9th Cir. 1994).

97       In de rechtspraak is echter weI aanvaard dat naast de echte verkoper ook een tussenpersoon die
actief bij de verkoop betrokken is geweest aansprakelijk kan zijn (zie Competitive Associates,Inc. v. International Health Sciences, Inc., [1974-1975 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep.
(CCH) 94, 966 (S.D.N.Y. Jan. 22, 1975), en Hazen, a.w., p. 280 en p. 304-305, Soderquist,Securities Regulation, p. 263 e.v., en Johnson, a.w., p. 210-211).

98 Zie Soderquist, Securities Regulation, p. 263.
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leerd gt:leelte van het prospectus is niet zeker, maar wordt wel aange-
nornen.

d. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Bepalingen betreffende beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid zijn
onder de wettelijke regeling niet effectief, daar artikel 14 van de Securi-
ties Act bepalingen, waarbij een persoon die effecten verwerft afstand
doet van enige bepaling van de Securities Act, nietig verklaart. Dergelij-
ke bepalingen of uitsluitingen kunnen wel rechtsgeldig worden overeen-
gekomen in het kader van een schikking betreffende een dreigende of
reeds aangespannen procedure.

100

e. Conclusie

Uit het voorgaande valt een aantal kenmerken van het Amerikaanse
systeem te distilleren. Om te beginnen is opvallend dat de eiser causaal
verband tussen de misleidende mededelingen en de schade in beginsel
niet behoeft aan te tonen. Wel zal de eiser moeten aantonen dat de feiten
onjuist of onvolledig zijn. Van belang is dat de lead manager in beginsel
mag afgaan op teksten die zijn opgesteld door of gecontroleerd door
experts, mits hij niet wist of moest weten dat daarin misleidende medede-
lingen vervat zijn. Uit uitspraken als BarChris en Leasco blijkt dat
betrekkelijk zware eisen worden gesteld aan de "reasonable investigation"
die dient te worden gedaan waar het betreft "non-expertised" gedeelten
van het prospectus. Beperking van aansprakelijkheidsrisico is mogelijk
via de "bespeaks caution"-doctrine, krachtens welke de lead manager
bescherming kan ontlenen aan het feit dat in het prospectus is aangegeven
dat bepaalde toekomstige feiten onzeker zijn. De mogelijkheid van
aansprakelijkheid voor toekomstverwachtingen wordt voorts in hoge mate
beperkt door de Private Securities Litigation Reform Act 1995. Voor
feiten die reeds bestonden op het tijdstip van uitgifte van het prospectus
kan op deze doctrine en deze wettelijke regeling geen beroep worden ge-
daan. Tenslotte kent het Amerikaanse recht een aantal beperkingen aan de
maximaal te vergoeden schade, waarvan de belangrijkste is de beperking
van de aansprakelijkheid van de underwriter tot het bedrag waartegen de

99 Zie Soderquist, Securities Laws, p. 186/187.

100 Zie Hazen, a.w., p. 278.
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door hem underwritten effecten zijn aangeboden. Ten aanzien van de
bewijslastverdeling is van belang dat het aan de gedaagde is om te
bewijzen dat hij voldoende onderzoek gedaan heeft en meende en mocht
menen dat de mededelingen juist waren.

3. Engeland

a. Inleiding

Aansprakelijkheid voor het prospectus kan naar het Engelse recht op eenaantal gronden worden gebaseerd. In de eerste plaats op de contractuele
verhouding tussen de belegger en degene van wie deze de effecten kocht.
Daamaast kan sprake zijn van aansprakelijkheid onder common law,
onder de Misrepresentation Act 1967, onder de Financial Services Act
(voor beursgenoteerde effecten), en ten slotte onder de Public Offers of
Securities Regulations 1995.101 Deze grondslagen kunnen naast elkaar
worden ingeroepen, zodat een beroep op vernietiging van een contractue-
le relatie niet in de weg staat aan een schadevergoedingsverplichting op
grond van de common law of de wet. 102

b. Contract

Een misleidende mededeling in een prospectus kan in de eerste plaats
gevolgen hebben uit hoofde van het contract tussen de verkoper en de
koper van de effecten. Deze actie kan tegen de lead manager slechts
worden ingesteld indien  deze  zelf de verkoper  van de effecten  was.   De
koper kan in het geval dat sprake is van een misleidende mededeling ten
aanzien van een feit, waarop door hem bij het aangaan van het contract
werd afgegaan, de overeenkomst vernietigen.103 De misleiding kan zijn
gelegen in onjuiste feiten of in feiten die, gezamenlijk bezien, of uitge-
legd op de wijze waarop een redelijk mens ze uitlegt, misleidend
zijn.104 De misleidende mededeling moet zijn gedaan door de weder-
partij bij de overeenkomst. Onder Engels recht wordt de uitgevende in-

101 Zie Palmers Company Law (losbladig), no. 5.602. en Charlesworth & Morse, Company Law,
15e druk, p 135-137.

102 Zie Pennington's Company Law, 7e druk, 1995, p. 329.
103 Zie Charlesworth & Morse, p. 137-140.

104 Zie Penningston's Company Law, p. 330.
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stelling beschouwd als de uitgever van het prospectus. Een koper van de
effecten, die heeft gekocht van de lead manager, zal derhalve op vernieti-
ging van het contract slechts dan een beroep kunnen doen indien de lead
manager de verkoop heeft gedaan op basis van het prospectus. Dat be-
roep zal voorts niet slagen, indien uit het prospectus blijkt dat de uitge-
vende instelling voor de juistheid daarvan niet instaat. Deze actie geeft op
zichzelf geen recht op vergoeding van schade. Een dergelijk recht kan
wel ontstaan onder de hierna te bespreken Misrepresentation Act. 105

c. Common Law

Voor het verkrijgen van schadevergoeding kan de belegger zich beroepen
op   de  common law remedy "deceit". Daarbij   is - anders   dan  waar  het
gaat om vernietiging - vereist dat degene die de misleidende mededeling
deed dat bewust deed of "recklessly", wat inhoudt dat het hem een-
voudigweg niet kon schelen of de mededeling juist was of niet.106 De
actie kan uitsluitend worden ingesteld door personen tot wie het pros-
pectus was gericht, in verband met het common law principe dat een
"duty of care" moet hebben bestaan. De actie kan worden gericht tegen
alle bij het prospectus betrokkenen, inclusief de lead manager, mits de
gedaagde de "necessary fraudulent state of mind" had:07 De te vergoe-
den schade is in beginsel beperkt tot het verschil tussen de werkelijke
waarde   van de effecten   en de prijs waartegen de belegger ze heeft
gekocht.108

Daarnaast is een vordering wegens "negligence" (nalatigheid) denk-
baar op basis van de uitspraak inzake Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller
& Partners Ltd. ("Hedley Byrne"):09 Ook deze vordering wordt geba-
seerd op een "duty of care" van degene die de misleidende mededeling
deed jegens degene die daarop af ging. De uitspraken inzake Hedley
Byrne en in een serie latere zakentio brengen mee dat aansprakelijkheid

105 Zie over verschillende aspecten van dit vernietigingsrecht Pennington's Company Law, p. 329-
343, T. Prime, International bonds and certificates of deposit, p. 120 - 126 en Palmers
Company law, nos. 5.607 - 5.616.

106 Zie Prime, a.w., p. 126 - 127, Penningston's Company Law, p. 343-345, en Palmers

Company law, nos. 5.651 - 5.653.
107 Zie Prime, a.w., p. 136.

108 Zie Pennington's Company Law, p. 346-347.

109 [1964] A.C. 465. Zie hierover Charlesworth & Morse, p. 137, en D.K. Allen, Misrepresen-

tation,  p. 64 e.v.
110 Te noemen zijn met name Mutual Life and Citizens Assurance Co. Ltd. v. Evan, [1971] A.C.
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voor verliezen van strikt economische aard als gevolg van een "negligent
misstatement" kan bestaan indien in een professionele of zakelijke context
professioneel of zakelijk advies of informatie wordt gegeven op zodanige
wijze dat in redelijkheid is te voorzien dat een ander daarop zal ver-
trouwen, en die ander als gevolg van het feit dat hij in redelijkheid
daarop heeft vertrouwd, economische schade lijdt.111 Deze verplichting
kan op de lead manager rusten indien hij heeft nagelaten voldoende dOOr
te vragen betreffende de inhoud van het prospectus bij gelegenheid van
zijn due diligence onderzoek. Het is echter onzeker of deze verplichting
bestaat tussen degene die de mededeling deed en personen die de effecten
niet bij de aanvankelijke aanbieding, doch later in de markt hebben
gekocht, zelfs indien die personen afgingen op het prospectus. De
gedachte daarachter is weer dat het prospectus is gericht tot de personen
die kopen bij de aanvankelijke aanbieding, en dat de "duty of care" zich
richt tot hen.112

d.  Misrepresentation Act

Voor de koper van effecten bestaat krachtens artikel 2 lid 1 van de
Misrepresentation Act 1967 een recht tot verkrijging van schadever-
goeding jegens degene van wie hij de effecten kocht, indien er sprake is
van een misrepresentation. De verkoper is krachtens deze bepaling
aansprakelijk, ook indien hij niet wist dat van een misrepresentation
sprake was, indien hij aansprakelijk zou zijn geweest in het geval dat hij
de misrepresentation opzettelijk had gemaakt (bijvoorbeeld krachtens
common law), tenzij hij aantoont dat hij redelijke gronden had om te
geloven, en op het moment van het aangaan van het contract werkelijk
geloofde, dat de feiten juist waren (derhalve een omkering van de
bewijslast ten aanzien van de verwijtbaarheidi13). Het gevolg hiervan is
dat op degene die de verklaring aflegt de verplichting rust geen feiten te
verklaren waarvan hij niet kan aantonen dat hij redelijke grond had aan
de juistheid daarvan te geloven. Ook dit recht kan slechts tegen de lead
manager bestaan indien de koper van de lead manager heeft gekocht en

783, Esso Petroleum Co. v. Mardon, [1976] Q.B. 801, Midland Bank Trust Co. Ltd. v. Hett
Stubbs & Kemp, [1979] Ch. 384, en Howard Marine & Dredging Co. Ltd. v. A. Ogden and
Sons (Excavations) Ltd., [1978] Q.B. 574. Zie hierover uitgebreid Allen. a.w; p. 64-87.

111 Zie Allen, a.w., p. 86-87.

112 Zie Prime, a.w., p. 128 - 131, Charlesworth & Morse, p. 137, Pennington's Company Law,
p. 347-349, en Palmers Company law, nos. 5.654 - 5.656.

113 Zie G. Bhattacharyya, The Company Lawyer, Vol. 16 no. 9, p. 260.
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de lead manager daarbij van het prospectus gebruik maakte. 114

Degene die de bevoegdheid heeft het contract te vernietigen wegens
misrepresentation (zie hierboven onder b) kan krachtens artikel 2 lid 2
van de Misrepresentation Act 1967 ook schadevergoeding vorderen. 115

e. Beperking van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade die kan leiden tot claims onder de Misre-
presentation Act of claims betreffende negligence kan worden uitgesloten
of beperkt. De uitsluiting of beperking dient in verband met het bepaalde
in artikel 2 en artikel 11 van de Unfair Contract Terms Act 1977 "fair
and reasonable" te zijn. Dit moet worden aangetoond door degene die de
uitsluiting of beperking inroept:16 De hoge mate van complexiteit van
de samenstelling van een prospectus, de gecompliceerdheid van het ver-
krijgen van de informatie en het feit dat de mogelijke schade zeer aan-
zienlijk is worden door Prime gezien als argumenten om aan te nemen
dat een dergelijke bepaling "fair and reasonable" is, indien de bepaling is
opgenomen "without fraud or negligence". 117

f. Financial Services Act

Voor aan de Londense beurs genoteerde effectent 18 is in de artikelen
150, 151 en 152 van de Financial Services Act een regeling betreffende
aansprakelijkheid van voor de zogenaamde listing particulars verantwoor-
delijke personen te vinden:19 Tot de verantwoordelijke personen beho-
ren onder meer personen die de inhoud van de listing particulars geheel
of gedeeltelijk hebben goedgekeurd of daarvoor aansprakelijkheid hebben
aanvaard in de listing particulars, zoals een lead manager die in de listing
particulars aansprakelijkheid voor het geheel of voor een gedeelte daar-
van aanvaardt. Krachtens deze bepalingen bestaat aansprakelijkheid
jegens eenieder die de effecten heeft gekocht en schade heeft geleden ten
gevolge van een onware of misleidende verklaring of het ontbreken van

114 Zie Prime, a.w., p. 131 en 136 en Palmers Company law, nos. 5.648 en 5.649.

115 Zie Prime, a.w., p. 131 - 132 en 136.

116 Zie Allen, a.w., p. 87-93.

117 A.w., p. 133.

118 Het gaat hierbij  om de "official list'. Effecten genoteerd  aan de 'Unlisted Securities Market"

of de -Alternative Investment Market" vallen onder de hierna onder g te bespreken Public
Offers of Securities Regulations 1995.

119 Zie hierover Prime,   a.w.,   p.    140   - 142, Charlesworth & Morse,   p. 132, Pennington's

Company Law, p. 349-363, en Palmers Company Law, no. 5.617.
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informatie die krachtens de Financial Services Act in het prospectus had
moeten zijn opgenomen. De onjuistheid of misleidendheid moet "materi-
al"    zijn, wat wordt uitgelegd als "likely to influence    the    mind    of   a
reasonable investor".120    Dat   aan deze vereisten is voldaan, dient    te
worden bewezen door de eiser. 121

Opvallend in de regeling van de Financial Services Act is dat artikel
148 specifiek bepaalt dat door de "Council of the Stock Exchange" kan
worden bepaald dat bepaalde gegevens niet openbaar behoeven te worden
gemaakt in de listing particulars (a) indien sprake is van strijd met het
openbaar belang, (b) indien openbaarmaking in belangrijke mate in strijd
zou zijn met de belangen van de uitgevende instelling of (c) (onder
bepaalde omstandigheden) indien vermelding van deze gegevens voor de
groep van personen tot wie het aanbod zich richt, overbodig is. De onder
(b) bedoelde uitzondering mag echter niet worden toegepast indien aanne-
melijk is dat door de niet-vermelding een potentiele koper van de effecten
ten aanzien van essentiale feiten zou worden misleid. Artikel 150 lid 6
van de Financial Services Act bepaalt dat wie op een van de gronden
genoemd in artikel 148 bepaalde feiten niet openbaar heeft gemaakt, voor
daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk zal zijn. Dit laatste geldt
niet alleen voor de aansprakelijkheid op grond van de Financial Services
Act, doch ook voor aansprakelijkheid op grond van een der andere
hierboven genoemde theorie8n. 122

De eiser hoeft de effecten niet bij de initiele aanbieding te hebben
verkregen, doch kan zich ook op artikelen 150-152 van de Financial
Services Act beroepen indien hij de effecten later in de markt heeft ge-
kocht. Hij hoeft niet aan te tonen dat hij is afgegaan op de misleidende
mededeling of dat hij die mededeling heeft gelezen. Voldoende is dat de
prijs waartegen hij kocht was beinvloed door de onjuistheid of het feit dat
de onjuistheid niet was gecorrigeerd.123

Hoe langer de periode is tussen de openbaarmaking van het prospec-
tus en het moment van koop in de markt, hoe groter de kans is dat
nieuwe factoren de prijs hebben beinvloed. Een langere periode leidt er
daarom toe dat het moeilijker wordt aan te tonen dat het verlies een
gevolg is van de misleidende mededeling in het prospectus. 124

120 Zie Pennington's Company Law, p. 357.
121 Zie Charlesworth & Morse, p. 132.

122 Zie Charlesworth & Morse, p. 132-133.

123 Zie Palmers Company  Law,  no.  5.618.

124 Zie Palmers Company Law, no. 5.618. In Pennington's Company Law, p. 349-350, wordt
ervan uitgegaan dat de "functional life" van listing particulars wellicht slechts een periode van
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De gedaagde heeft krachtens deze bepalingen een toerekenbaar-
heidsverweer, dat vergelijkbaar is met dat in de Verenigde Staten krach-
tens artikel 11(b) van de Securities Act of 1933. Artikel 151 geeft de
gedaagde de mogelijkheid aan aansprakelijkheid te ontkomen indien hij
kan aantonen dat hij zich kan beroepen op 66n van een vijftal verweren.

Het eerste verweer is dat hij redelijkerwijs meende dat de mede-
deling waar en compleet en niet misleidend was. Hij moet daartoe
kunnen aantonen dat hij tot die mening was gekomen na "such enquiries
(if any) as were reasonable". Uit de toevoeging van de woorden "if any"
wordt afgeleid dat niet onder alle omstandigheden onderzoek gedaan
behoeft te worden.125 Het tweede verweer betreft het geval dat de me-
dedeling blijkens het prospectus afkomstig is van een deskundige en is
gedaan met de instemming van de deskundige. De gedaagde dient aan te
tonen dat hij op redelijke gronden meende dat de deskundige competent
was en dat de deskundige heeft ingestemd met opneming van de126

mededeling  in de listing particulars. Het derde  is dat de gedaagde vooraf-
gaand aan het tijdstip van aankoop van de effecten door de eiser een
rectificatie openbaar maakt of al hetgeen redelijkerwijs nodig is verricht
om die rectificatie tijdig openbaar te maken. Het vierde is dat het gaat
om een weergave van een openbaar officieel document. Het vijfde is dat
de eiser bij zijn verkrijging van de effecten reeds wist dat de mededeling
onjuist of misleidend of incompleet was.

Krachtens artikel 147 dient de issuer aanvullende listing particulars
uit te geven, indien zich voordat de handel in de betreffende effecten een
aanvang neemt een substantiEle wijziging in de feiten voordoet die van
belang is voor de in de listing particulars verplicht opgenomen gegevens,
of indien sprake is van een belangrijk nieuw gegeven, dat indien bekend
bij de openbaarmaking van de listing particulars, daarin had moeten
worden opgenomen. Tevens is iedere persoon die responsible was voor
het prospectus gehouden de issuer op de hoogte stellen van omstan-
digheden die reden vormen voor het uitbrengen van een dergelijk stuk.
Krachtens artikel 150 (3) zijn de zojuist genoemde personen aansprakelijk
voor schade, indien zij deze verplichtingen niet nakomen. Anders dan
onder Nederlands recht,27 heeft de lead manager derhalve tot de aan-
vang van de handel in de aangeboden effecten een wettelijke verplichting

7 tot 10 dagen vanaf de openbaarmaking van de listing particulars bedraagt.

125 Zie Palmers Company Law, no. 5.621.

126 Indien hij met de deskundigheid van de deskundige niet reeds van tevoren voldoende goed
bekend was dient hij "reasonable inquiries about the expert's competence" te doen: zie
Pennington's Company Law, p. 360.

127 Zie hierna paragraaf 5b van hoofdstuk V.
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tegenover de markt tot het geven van "nazorg", zij het dat hij zich
daarbij moet wenden tot de uitgevende instelling.

De schade die toewijsbaar is wordt omschreven als het verschil
tussen enerzijds de prijs die door de belegger is betaald of - indien deze
hoger is - de marktwaarde van de effecten op de dag van aankoop en
anderzijds de werkelijke waarde van de effecten op de dag van aankoop.Het is aan de rechter om de voor deze schadeberekening relevante
"hypothetical value" te bepalen. 128

g.   Public   Offers  Of  Securities  Regulations   1995

Voor effecten die niet aan de Londense Stock Exchange zijn genoteerd enwaarvoor evenmin een noteringsaanvraag is ingediend is in artikel 13 -
15 van de "Public Offers of Securities Regulations 1995" een regeling
opgenomen die voor wat betreft prospectusaansprakelijkheid vrijwel
overeenkomt met de artikelen 150 - 152 van de Financial Services Act
betreffende genoteerde effecten. Ik volsta daarom met verwijzing

129

naar het hierboven met betrekking tot die regeling opgemerkte.

h. Conclusie

Onder het Engelse recht kan aansprakelijkheid van de lead manager
ontstaan op grond van een scala van wettelijke en common law-regels.
De bewijslast ten aanzien van de misleidendheid van de mededeling rust
onder deze regels in beginsel op de eiser. Daarentegen is het onder deze
regelingen normaal gesproken aan de lead manager om aan te tonen dat
hem geen verwijt treft. De lead manager mag krachtens de regeling van
de Financial Services Act op verklaringen van experts afgaan, indien hij
meende dat werkelijk sprake was van experts en dat ze accoord waren
met opneming van hun mededeling in het prospectus. Vermeldenswaard
is voorts de verplichting van de lead manager de uitgevende instelling op
de hoogte te stellen indien zich voor de aanvang van de handel in de
desbetreffende effecten gewijzigde omstandigheden voordoen die mee-
brengen dat de uitgevende instelling aanvullende listing particulars moet
uitbrengen. Onder de common law en bij toepasselijkheid van de Misre-

128 Zie Pennington's Company Law, p. 357.
129 Zie Charlesworth & Morse, p. 131.
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presentation Act wordt de mogelijkheid van uitsluiting van aansprakelijk-
heid aanvaard, mits de uitsluiting "fair and reasonable" is.

4. Duitsland

a. Inleiding

In Duitsland zijn relatief veel uitspraken gewezen betreffende prospectus-
aansprakelijkheid. Dit is met name een gevolg van het feit dat gedurende
zekere tijd bepaalde vormen van belegging in vennootschappen die
investeerden in onroerend goed om fiscale redenen aantrekkelijk waren.
Via prospectussen werd het beleggen in dergelijke vennootschappen
gestimuleerd. In de praktijk bleek het resultaat van de beleggingen echter
met een zekere regelmaat tegen te vallen)30, wat heeft geleid tot een
stroom van uitspraken. Een groot aantal vragen, die ook voor het Neder-
landse recht relevant zijn, is daardoor in Duitsland aan de orde gekomen
en wordt in de Duitse literatuur op dit onderwerp besproken.

b. Regels betrejIende aansprakelijkheid

De belangrijkste wettelijke regels betreffende prospectusaansprakelijkheid
in Duitsland zijn te vinden in de §§ 45 tot en met 49 BOrsG. Deze
bepalingen zijn in de eerste plaats van toepassing op het prospectus met
betrekking tot effecten die tot de amtlichter Notierung aan een Duitse
beurs zijn toegelaten. Zij gelden krachtens § 77 B8rsG echter ook voor
het Unternehmensbericht betreffende aan de geregelte Markt toegelaten
effecten. Daarnaast gelden deze regels krachtens § 13 VerkProspG ook in
het geval dat krachtens die wet een prospectus is openbaar gemaakt.
Krachtens § 20 KAGG en § 12 AuslInvestmG gelden specifieke regels
voor de aansprakelijkheid voor krachtens die wetten uitgegeven prospec-
tussen.

Daarnaast kan aansprakelijkheid voor een prospectus in het Duitse
recht voortvloeien uit de verbintenisrechtelijke verhouding tussen koper
en verkoper, uit wat wordt aangeduid als de "allgemeine zivilrechtliche
Prospekthaftung", die veelal is gebaseerd op theorieen op grond  van  pre-
contractuele verhoudingen (aangeduid als aansprakelijkheid wegens

130 Assmann, Assmann/Schutze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 1990, aantekening 7, wijst op

het gebruik in dit verband van de term "Wegwerfkapital" in Der Spiegel.
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"culpa in contrahendo"), en uit onrechtmatige daad. Deze laatste grond-
slag speelt echter in de praktijk vrijwel geen rol, wat ten dele verklaard
kan worden door het feit dat in het verleden voor het Duitse beursrecht
werd aangenomen dat een vordering op grond van onrechtmatige daad
niet toelaatbaar was gezien de specifieke regeling van de §§ 45 e.v.
BursG.131 In de praktijk speelt vooral de aansprakelijkheid via de "all-
gemeine zivilrechtliche Prospekthaftung" op basis van pre-contractuele
verhoudingen een belangrijke rol.

De regels betreffende contractuele aansprakelijkheid en "allgemeine
zivilrechtliche Prospekthaftung" kunnen in de gevallen waarop §§ 45 tot
en met 49 BDrsG van toepassing zijn naast laatstgenoemde bepalingen
worden ingeroepen, zij het dat daarop in de praktijk slechts zelden een
beroep kan worden gedaan, omdat bij ter beurze genoteerde effecten van
contractuele en pre-contractuele verhoudingen tussen de houder van de
effecten en de verantwoordelijken voor het prospectus vaak geen sprake
zal zijn.132 Of aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan bestaan
naast de aansprakelijkheid uit hoofde van §§ 45 e.v. BDrsG is omstreden.
Aangenomen wordt wel dat die aansprakelijkheid kan bestaan, binnen de
bijzondere begrenzingen die §§ 45 e.v. BOrsG kennen. 133

In het navolgende ga ik nader in op de belangrijkste bronnen van
aansprakelijkheid in het Duitse recht, namelijk de aansprakelijkheid via
de culpa in contrahendo en de regels van de §§ 45 e.v. BOrsG.

c. Allgemeine zivilrechtliche Prospekthaftung

(i) Pre-contractuele verhouding

Zoals hiervoor reeds werd aangegeven is de in de Duitse rechtspraak
ontstane theorie betreffende allgemeine zivilrechtliche Prospekthaftung in
de eerste plaats gebaseerd op culpa in contrahendo, welke term betrek-

131 Zie Schwark, B6rsengesetz, 1994, aantekening 44 op §§ 45 en 46.

132 Zie Schwark, a.w., aantekeningen 42 en 43 op §§ 45 en 46, en Canaris, Bankvertragsrecht, 2e
druk, 1981, nr. 2289. Vergelijk ook Assmann, a.w., aantekening 76, M. Lehmann, WM
1985, p. 184, en A. Baumbach, K. Duden en K.J. Hopt, Handelsgesetzbuch, 1995, p. 614.
S. Kumpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, 1995, nos. 11.211-11.213 acht toepasselijkheid van
de allgemeine zivilrechtliche Prospekthaftung naast de bepalingen van het BOrsengesetz niet
aanvaardbaar.

133 Zie Schwark, a.w., aantekening 44 op §§ 45 en 46, Kumpel, a.w., no. 11.214, en Canaris,
a.w.,  nr.  2288  (die er echter niet van uitgaat dat deze aansprakelijkheid binnen de grenzen van
§§ 45 e.v. BursG dient te blijven). De mogelijkheid van een beroep op de onrechtmatige daad
bepalingen naast het BOrsengesetz wordt afgewezen door Lehmann,   a.w.,   p.   184.   Zie  ook
BGH II, 11 november 1985, NJW 1986, p. 837 e.v.
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king heeft op aansprakelijkheid wegens de schending van pre-contractuele
mededelingsverplichtingen ("vorvertragliche Aufklarungspflichten"). Ook
wordt gesproken van "Verschulden bei Vertragsschluss" en "Vertrau-
enshaftung".134 De pre-contractuele mededelingsverplichtingen, schen-
ding van welke verplichtingen kan leiden tot culpa in contrahendo, rusten
blijkens de rechtspraak van het Bundesgerichtshof niet uitsluitend op de
aanbieder van de effecten, doch - via wat wel wordt aangeduid als
"typisiertes Vertrauen" - ook op degenen die bijzondere invloed op de
vennootschap uitoefenen en daarvoor verantwoordelijkheid dragen en op
sommige personen die uit hoofde van beroep of positie als deskundig gel-
den. Aansprakelijkheid van dergelijke personen wordt gebaseerd op het
vertrouwen dat wordt gewekt door hun naar buiten blijkende mede-
werking aan het prospectus, zoals deze kan blijken uit vermelding van
hun naam in het prospectus. In dit verband wordt wel gesproken van ver-
trouwen gebaseerd op ambt, beroep of deskundigheid, die leidt tot een
soort van garantieverplichting.135   Tot deze groep behoort onder   meer
een bij de aanbieding van de effecten (bijvoorbeeld als ondertekenaar,
adviseur of tussenpersoon) betrokken bank.136 Vereist is dat ten tijde
van het openbaar maken van het prospectus sprake is van "vorvertragli-
chen Kontakten" (waarmee kennelijk wordt gedoeld op pre-contractuele
contacten - of advisering daarbij - waarbij aan de vorvertragliche Aufklii-
rungspflichten had moeten worden voldaan) tussen de lead manager en de
verkrijger.137 De dogmatische grondslagen van de allgemeine zivilrecht-
liche Prospekthaftung als ontwikkeld door het Bundesgerichtshof wordt in
de Duitse literatuur veel bekritiseerd, in verband met het ontbreken van
een consistente theorie om de door het Bundesgerichtshof gehanteerde
regels te verklaren. 138

134 Zie hierover uitgebreid en kritisch Ch. von Bar, ZGR 4/1983, p. 476-512. Zie ook Lehmann,
a.w., p. 185, Baumbach/DudeWHopt, a.w., p 613-614, Kumpel, a.w., no. 11.174, en H.
Coing, WM 1980, p. 208 e.v.

135 Zie BGH  H, 6 oktober  1980,  BGHZ 79,  p.  337  e.v.,  BGH VII,  31  mei  1990,  BGHZ  111,  p.

315 e.v., BGH II, 5 juli 1993, BGHZ 123, p.  106 e.v., en BGH III, 1 december 1994, NJW
1995, p. 1025 e.v., en Assmann, a.w., aantekening 9, Lehmann, a.w., p. 185-186, Hopt, Die
Verantwortlichkeit der Banken bei Emissionen, 1991, par. 136, K. Pleyer en T. Hegel, ZIP
1985,   p. 1370, Baumbach/Duden/Hopt.   a.w., p. 614-615, Brondics/Mark, AG 10/1989,   p.
346,  Kumpel,  a.w; no. 11.205 en (uitgebreid)  Von Bar,  a.w., p. 476496.

136 Zie Assmann, a.w., aantekeningen 8 en 9 en aantekening 49, Canaris, a.w., nr. 2292, en

Coing, a.w., p. 210.
137 Zie Schwark, a.w., aantekening 43  op  §§  45  en 46, en Lehmann,  a.w.,p.  186.

138 Zie voor deze kritiek vrijwel alle in de voorgaande noten bij deze paragraaf genoemde
schrijvers.
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(ii) Misleiding

Vragen ten aanzien van wat als misteidend gezien wordt, worden voor de
allgemeine zivilrechtliche Prospekthaftung-benadering en voor de aan-
sprakelijkheid op basis van het BOrsengesetz niet verschillend behandeld.
In dit verband wordt verwezen naar hetgeen hierna onder d (ii) wordt
opgemerkt met betrekking tot misleiding bij beursgenoteerde effecten.
Opgemerkt zij in dit verband dat in het kader van de allgemeine zivil-
rechtliche Prospekthaftung door het Bundesgerichtshof tot uitgangspunt
wordt genomen dat in het prospectus alle omstandigheden die voor de
investeringsbeslissing van de belegger van belang zijn of kunnen zijn juist
en volledig dienen te worden weergegeven. Zijn de omstandigheden
gewijzigd sedert het opmaken van het prospectus, dan dient daarvan door
een aanvullend prospectus of een mededeling bij afsluiting van de koop
melding te worden gemaakt. 139

(iii) Schuld/eigen schuld eiser

De aansprakelijkheid betreft een schuldaansprakelijkheid. De mate van
schuld kan variaren tussen opzet en lichte nalatigheid.w Aan de norm
ten aanzien van nalatigheid is voldaan indien de gedaagde de onjuistheid
kende of had moeten kennen. In hoeverre de lead manager onderzoek
moet doen hangt af van de rol die hij bij de aanbieding van het prospec-
tus heeft. Ondertekent hij het prospectus, dan zal hij een zekere mate van
onderzoek moeten doen. Indien de lead manager twijfel heeft ten141

aanzien  van  het te introduceren fonds,  kan hij, indien  hij niet ingrijpt  en
die twijfel later gerechtvaardigd blijkt, aansprakelijk zijn. Dergelijke
twijfel kan ook meebrengen dat op een in Duitsland vaak voorkomende
controle van het prospectus door accountants niet zonder meer kan
worden afgegaan. 142

In Duitsland wordt er van uitgegaan dat de lead manager geen
schuld treft indien hij is afgegaan op verklaringen van deskundigen, zoals
accountants, mits hij geen specifieke reden had om aan de juistheid
daarvan (of aan de deskundigheid van de deskundige) te twijfelen. 143

139    Zie BGH II, 6 oktober 1980, BGHZ 79, p. 337 e.v., en BGH H, 3 jum 1993, BGHZ 123, p
106 e.v.

140 Zie Hopt, a.w., par. 168, Assmann, a.w., aantekening 80, Lehmann, a.w., p. 185, en
Pleyer/Hegel,  a.w.,  p.   1374.

141 Zie  Canaris,  a.w.,  nr.  2296.

142 Zie Assmann, a.w., aantekening 81.

143 Zie Hopt, a.w., par. 193-200.
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Ten aanzien van het aspect schuld komen de Duitse rechtspraak en
literatuur tot een omkering van de bewijslast. De gedaagde dient derhalve
te bewijzen dat hij afdoende maatregelen heeft genomen om de juistheid
en volledigheid van de mededelingen in het prospectus te kunnen vaststel-

144len, teneinde te kunnen aantonen dat hem geen schuld treft.
In de Duitse rechtspraak en literatuur wordt in beperkte mate voor

mogelijk gehouden dat eigen schuld van de belegger leidt tot verminde-
ring van diens aanspraak, bijvoorbeeld indien de belegger waarschu-
wingen van derden in de wind geslagen heeft. Eigen onderzoek behoeft
de belegger echter slechts te doen indien het doen van dat onderzoek
voor hem eenvoudig zou zijn. 145

(iv) Causaal verband

De belegger die een vordering wil instellen op deze grondslag moet
aantonen dat hij zich door de onjuiste opgaven in het prospectus liet
leiden of - indien het prospectus incompleet is - kennis van de juiste
feiten hem had doen afzien van de aankoop (de zogenaamde "haftungs-
begrundenden Kausalitiit"). De bewijslast van de eiser in dit opzicht
wordt echter verlicht doordat wel wordt uitgegaan van een weerlegbaar
vermoeden van causaal verband tussen het prospectus en de aankoop van
de effecten.146

De belegger dient tevens aan te tonen dat de fout van de verant-
woordelijke partij de schade heeft veroorzaakt (de "haftungsausfiillender
Kausaliti t"). Ten aanzien van het oorzakelijk verband tussen die fout en
de schade wordt een omkering van de bewijslast aanvaard. De gedaagde
dient te bewijzen dat de schade ook zou zijn ingetreden indien hij zijn
werk goed had gedaan.

147

(v)Schade

Met betrekking tot de schadehoogte geldt overeenkomstig § 249 BGB dat
de eiser in de positie gebracht moet worden waarin hij zou zijn geweest
indien de gedaagde zijn verplichtingen zou hebben nagekomen. Dit

144 Zie BGH II, 28 februari 1992, NJW 1992, p. 3296 e.v., en Assmann, a.w., aantekening 82,

Hopt, a.w., par. 174, en Meyer/Hegel, a.w., p. 1374.
145 Pleyer/Hegel, a.w., p. 1378-1379, en Coing, a.w., p. 210.

146 Zie Assmann. a.w., aantekening 78, en Canaris, a.w., nr. 2287. Pleyer/Hegel, a.w., p. 1372-
1373, houden voor mogelijk dat de bewijslast in dit opzicht volledig wordt omgekeerd, zodat
op de gedaagde de bewijslast rust dat de eiser niet op het prospectus afging.

147 Zie Assmann, a.w., aantekening 79, Pleyer/Hegel, a.w., p. 1373, en Hopt, a.w., par. 174.
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brengt mee dat hij in de positie gebracht moet worden waarin hij zou zijn
geweest indien het prospectus niet misleidend zou zijn geweest, wat
meestal neerkomt op zijn positie in het geval dat hij de effecten niet had
verworven.148 Daaruit vloeit een verplichting voort tot terugbetaling
van het bij aankoop van de effecten betaalde bedrag en de daarbij ge-
maakte kosten. De gedaagde hoeft de eiser niet in de positie te brengen
waarin hij zou zijn gekomen indien de onjuiste mededelingen juist
geweest zouden zijn (het positieve contractsbelang). Wel kan de eiser
vergoeding krijgen indien hij kan aantonen dat hij tot een voordeliger
investering was overgegaan indien hij de schadebrengende investering
had nagelaten. Daartoe is echter een enkele verwijzing naar een andere
belegging die de belegger mogelijkerwijs had kunnen kiezen en die
winstgevend zou zijn geweest niet voldoende.149 In beginsel komt voor
vergoeding ook in aanmerking schade die voortvloeit uit andere feiten,
dan de feiten die de mededeling misleidend maakten. 150

(vi) Aansprakelijkheidsuitsluiting of -beperking

Uitsluiting van aansprakelijkheid wordt in recentere Duitse literatuur als
niet aanvaardbaar beschouwd.151 Wel kan een voor een prospectus ver-
antwoordelijke zich tegen aansprakelijkheid indekken door er voor te
zorgen dat niet het vertrouwen wordt gewekt dat bepaalde controlehande-
lingen zijn verricht, zulks op basis van de gedachte dat vertrouwen
slechts bescherming verdient voor zover het ook werkelijk is gewekt. Hij
kan zulks doen door uitdrukkelijk kenbaar te maken dat hij bepaalde
feiten niet heeft onderzocht. Hij kan aldus bewerkstelligen dat de beleg-
ger weet dat hij niet het vertrouwen mag hebben dat bepaalde controle-
handelingen zijn verricht. 152

148 Zie BGH II, 6 oktober 1986, BGHZ 79, p  337 e v., BGH III, 1 december 1994, NJW 1995,
p. 1025 e.v.

149 Zie  Assmann, a.w., aantekening 85, Coing,   a.w.,   p.   210, en Pleyer/Hegel,   a.w.,   p.   1376-
1377. Zie ook Lehmann, a.w., p. 186.

150 Zie BGH 5 juli 1993, BGHZ 123, p. 106 e.v. en BGH III, 1 december 1994, NJW 1995, p.
1025 e.v.

151 Zie Hopt, a.w., par. 178 en 179, en Lehmann, a.w., p. 187.

152 Zie  Assmann, a.w., aantekeningen   88   en   89, die echter voor mogelijk houdt dat reeds  het

optreden als beleggingsadviseur of tussenpersoon meebrengt dat op een dergelijke waarschu-
wing geen beroep mag worden gedaan, als gevolg van het feit dat de belegger aan dat
optreden steeds verwachtingen mag verbinden. Zie ook Pleyer/Hegel, a.w., p. 1375-1376.
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d. Aansprakelijkheid op grond van het BOrsengesetz

(i) Inleiding

§§ 45 e.v. BOrsG vormden gedurende lange tijd een betrekkelijk dode
letter. Daarin is in 1982 verandering ingetreden met de zogenaamde
"Beton- und Monierbau"-uitspraken:53 Recentelijk hebben deze bepa-
lingen weer in de belangstelling gestaan in verband met de uitspraak van
het OLG Frankfurt van 1 februari 1994 in de zogenaamde "Bond"-zaak,
die in de Duitse en internationale pers veel aandacht trok. 154 Zoals
hierboven onder b reeds werd opgemerkt geldt de op §§ 45 e.v. B8rsG
gebaseerde aansprakelijkheidsregeling voor het prospectus dat moet
worden uitgegeven bij introductie van effecten op de amtliche Markt van
een Duitse beurs, voor het Unternehmensbericht dat verplicht is bij intro-
ductie op de geregelte Markt en voor het prospectus dat verplicht is bij
een openbare aanbieding van niet-beursgenoteerde effecten krachtens het
Verkaufsprospectgesetz. Tot degenen op wie aansprakelijkheid kan rusten
krachtens §§ 45 e.v. BOrsG behoort onder meer de lead manager.155 De
aard van de aansprakelijkheid wordt wel aangeduid als een "kraft Geset-
zes eintretenden Vertrauenshaftung". 156

(ii) Misleiding

Aansprakelijkheid kan ontstaan indien het prospectus onjuiste gegevens
bevat of onvolledig is. Daarbij dient te worden opgemerkt dat, zoals
hierna onder (iii) nog aan de orde komt, een bijzonderheid van het Duitse
beursrecht is dat ten aanzien van het schuldvereiste in geval van onjuist-
heid van gegevens in het prospectus een andere norm geldt dan voor
onvolledigheid van het prospectus.

Het prospectus wordt getoetst aan hetgeen de doorsnee belegger
daarvan kan begrijpen. In een geval waarin het prospectus betrekking had
op ter beurze genoteerde aandelen werd door het Bundesgerichtshof
geoordeeld dat die doorsnee belegger wel geacht moest worden een

153 Zie Assmann, a.w., aantekening  4, en Schwark, a.w., aantekening  1  op  §§  45  en 46.  Het ging

hierbij om beleggers die aandelen in het Beton- und Monierbau-concern hadden verworven
kort voor de instorting van dit concern.

154 OLG Frankfurt, AG 1995, p. 134 e.v.

155 Zie Schwark, a.w., aantekening 6 op §§ 45 en 46, Assmann, a.w., aantekening 109,
Lehmann, a.w.. p. 183, Canaris. a.w.. nr. 2274, en Brondics/Mark, a.w.. p. 342.

156 Zie Canaris, a.w., nr. 2277.
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balans te kunnen lezen.157 Dit uitgangspunt wordt in de literatuur bekri-
tiseerd, doch daarbij wordt onderkend dat een andere norm moeilijk te
geven  is.

158

Als voorbeeld van onjuiste gegevens wordt genoemd het geval dat
een   balans is vervalst.159 De onjuistheid hoeft niet slechts betrekking   te
hebben op feiten, doch kan ook waardeoordelen betreffen.160 De lead
manager dient daarom in het oog te houden of prognoses en waardeoor-
delen voldoende door feiten ondersteund kunnen worden en verantwoord
zijn. 1(it

Van een onvolledig prospectus wordt gesproken indien feiten niet
zijn vermeld, waarvan vermelding voor een verstandige lezer van het
prospectus benodigd was voor het op juiste grondslag nemen van zijn
beleggingsbeslissing. In dit verband is van belang dat de samenstel-162

lers van het prospectus er op toezien dat aan de in de toepasselijke
regeling (in het geval van tot de amtliche Notierung toegelaten effecten
de BOrsenzulassungs-Verordnung) opgenomen eisen wordt voldaan. Daar-
naast dienen zij er op toe te zien dat het prospectus de verstandige lezer
een afdoende totaalindruk betreffende de emissie geeft.163 Aan de ande-
re kant wordt gewaarschuwd voor "overload information": een teveel  aan
informatie kan het zicht op de relevante gegevens verloren doen
gaan.

164 165

De bewijslast ten aanzien van de vraag of een mededeling mislei-
dend was (als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid) rust naar het

157     Zie BGH H, 12 juli 1982, NJW 1982, p. 2823 e.v.
158 Zie   Assmann, a.w., aantekening 35, Schwark, a.w., aantekening    12   op   §§    45    en   46,

Lehmann,  a.w.,  p. 183, Canaris,  a.w.,  nr.  2279.  en Hopt.  a.w;  par. 184. Assmann,  a.w.,
aantekening 35 en Hopt, a.w., par. 185, wijzen er op dat ook de samenstelling van de groeppersonen tot wie het prospectus zich richt voor het bepalen van de toe te passen norm van
belang is.

159 Zie Schwark, a.w., aantekening 14 op §§ 45 en 46.

160   Zie Hopt, a.w., par. 156 e.v., Kumpel, a.w., no. 11.181, en Schwark. a. w.. aantekening 13
op §§ 45 en 46.

161 Zie BGH II, 12 juli 1982, NJW 1982, p. 2823 e.v., en Assmann, a.w., aantekening 37,
Baumbach/Duden/ Hopt, a.w., p. 1342, Brondics/Mark, a.w., p. 341-342, Canaris, a.w., nr.
2279, en Schwark, a.w., aantekening 13 op §§ 45 en 46.

162 Zie Kumpel, a.w., no. 11.184, en Lehmann, a.w., p. 183.
163 Zie BGH H, 12 juli 1982, NJW 1982, p. 2823 e.v.

164 Zie Schwark, a.w., aantekeningen 17-19 op §§ 45 en 46 en Pleyer/Hegel, a.w., p. 1372. Zie
ook   Hopt,   a.w., par. 158-161 en Brondics/Mark,   a.w.,   p.   347.   Vgl. het citaat uit Leasco,
gegeven in paragraaf 2b (ii) van dit hoofdstuk.

165 Voor een aantal andere voorbeelden van gevallen die in de Duitse rechtspraak als misleidend
werden gekwalificeerd kan worden verwezen  naar  Hopt,  a.w., par. 152-155, en Assmann,
a.w..  aantekening  42.  Zie ook hierna paragraaf 3c  (vii) van hoofdstuk  V.
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Duitse recht op de belegger. Voor het Duitse beursrecht wordt dit
afgeleid uit § 45 lid 1 BOrsG:66

(iii) Schuld/eigen schuld eiser

Hierboven werd al opgemerkt dat de norm ten aanzien van het element
schuld in het Duitse beursrecht afhankelijk is van de vraag of het pros-
pectus onjuiste gegevens bevat dan wel onvolledig is.

Gaat het om onjuiste gegevens dan is voor aansprakelijkheid vereist
dat sprake is van grove nalatigheid van de gedaagde. Gaat het om een
onvolledig prospectus dan is "bOslich" (kwaadwillend) verzwijgen of
nalaten vereist. In de literatuur wordt opgemerkt dat een dergelijke167

norm in moderne wetgevingen onbekend is.168 Deze norm wordt dan
ook sterk bekritiseerd. De praktijk werkt er mee dat wordt geredeneerd
dat onvolledigheden in het algemeen er toe leiden dat het prospectus ook
onjuist is, met als gevolg dat grove nalatigheid in beginsel tot aanspra-
kelijkheid leidt.'69 Van grove nalatigheid is sprake indien de in het ver-
keer wenselijke zorgvuldigheid in bijzonder zware mate is geschonden.
Als voorbeeld wordt het geval genoemd dat concrete aanleiding bestond
te vrezen dat opgaven uit de boekhouding van een emittent onjuist waren,
en nagelaten is dit nader te onderzoeken. Het gaat bij deze norm om een
subjectief vereiste. 1 0 Canaris   acht de verzwaarde   eis ten aanzien   van
nalatigheid verdedigbaar in het licht van de verregaande aansprakelijkheid
jegens een omvangrijke groep personen.

171

Als hoofdregel wordt aangenomen dat de lead manager de opgaven
van de uitgevende instelling voor zover redelijkerwijs mogelijk moet
controleren, zo nodig door het inschakelen van een deskundige.172 Wel
wordt aangenomen dat de lead manager de boekhouding van de uitgeven-
de instelling niet op juistheid hoeft te controleren. Dit ligt anders indien
er een concrete aanleiding bestaat rekening te houden met de onjuistheid

166 Zie Hopt, a.w., par. 174.

167 Zie  voor een nadere omschrijving  van deze termen Brondics/Mark,  a.w.,  p.  342  en  Kumpel,

a.w., no. 11.190.

168 Zie   Schwark, a.w., aantekening   25   op   §§   45   en   46,   en   Hopt,   a.w.,   par. 169. Anders:

Kumpel, a.w.,no. 11.191.
169 Zie Assmann, a.w., aantekeningen 38 en 114, Lehmann, a.w., p. 184, en Schwark, a.w..

aantekening 11 op §§ 45 en 46. Assmann, a.w., aantekening 15, acht ook de eis dat van grove
nalatigheid sprake moet zun te zwaar.

170 Zie Schwark, a.w., aantekening 20 op §§ 45 en 46.

171 A.w., nr. 2280.

172 Zie Hopt, a.w., par. 192.
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van opgaven. De lead manager moet voorts bij een groot tijdsverloop
tussen de datum van de gecontroleerde jaarstukken en die van het open-
baar maken van het prospectus nagaan of de stukken in het licht van
nieuwe ontwikkelingen nog steeds juist zijn. Tevens dient hij in het oog
te houden of getrokken conclusies en gegeven prognoses op grond van de
cijfers een juist beeld crearen. 173

Aangenomen wordt dat de lead manager kennis die hij als huis-bankier van de uitgevende instelling heeft, dient te gebruiken. Dat geldt
in het bijzonder   voor de kennis    van de kredietafdeling. De gedachte
hierbij is dat deze informatie voor de belegger van zodanig belang is dat
deze onderzocht dient te worden. 174

De lead manager mag ook naar het Duitse beursrecht afgaan op de
door accountants gecontroleerde jaarstukken, tenzij hij aanleiding heeft
aan de juistheid daarvan te twijfelen.175 Dit is gebaseerd op de gedachte
dat de accountant de wettelijk aangewezen controleplichtige is en gezienzijn opleiding en ervaring in het bijzonder geschikt is om die controle te
verrichten. In dit verband dient er op gewezen te worden dat § 45 lid 2
BDrsG bepaalt dat aansprakelijkheid niet volledig kan worden ontgaan
door een mededeling dat bepaalde opgaven van derden afkomstigzijn176, doch dat doet er niet aan af dat de lead manager, indien hij
opgaven van deskundigen overneemt, het verweer kan hebben dat hem
geen verwijt treft.171

Ten aanzien van de bewijslast betreffende het element verwijtbaar-
heid geldt als hoofdregel dat de eiser de vereiste schuld dient te bewijzen.
Wel kan er sprake van zijn dat van de lead manager een toelichting getist
kan worden ten aanzien van feiten die de eiser niet kan kennen en de lead
manager wei.178 Ook wordt wel aangenomen dat de bewijslast ten aan-
zien van het element verwijtbaarheid geheel kan worden omgekeerd. 179

Krachtens § 46 lid 3 B6rsG vervalt - behoudens in het geval dat de
aansprakelijkheid op "bOslich" verzwijgen of nalaten berust - de verplich-

173 Zie Schwark, a.w., aantekening  21  op  §§  45  en 46.

174 Zie Schwark, a.w., aantekening  23  op  §§  45  en 46, Assmann, a.w., aantekening  41,  en  Hopt,
a.w., par. 201-205. Schwark geeft  in dit verband overigens te kennen  dat  hij de gedachte  dat
de verplichting dergelijke kennis te gebruiken moet worden gebaseerd op de theorie dat de
kennis van alle werknemers van een onderneming tezamen toegerekend moet worden aan die
onderneming "fragwurdig" is.

175
Zie Baumbach/Duden/Hopt,  a. w.,  p.   1342,  Hopt,  a.w.,  par.  193, en Canaris,  a.w., nr. 2280a.

176    Zie Hopt, a.w., par. 190.
177 Zie Schwark, a.w., aantekening 27 op §§ 45 en 46.

178 Zie Schwark, a.w., aantekening 26 op §§ 45 en 46.

179 Zie Hopt, a.w., par. 174, en Canaris, a.w., nr. 2281.
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ting tot vergoeding van schade indien de eiser de onjuistheid of onvolle-
digheid kende of de onjuistheid als gevolg van lichtvaardigheid niet
kende:80 Daarnaast is ook geen sprake van aansprakelijkheid indien
sprake is van algemeen bekende feiten, ook indien die in het prospectus
niet zijn opgenomen of niet afdoende zijn vermeld.181 De schadever-
goedingsaanspraak kan voorts worden verminderd in geval van eigen
schuld van de eiser. 182

(iv) Causaal verband

Van aansprakelijkheid kan slechts sprake zijn indien causaal verband
bestaat tussen het prospectus en de aanschaf van de stukken (de hierboven
onder   c (iii) reeds genoemde haftungsbegrundende   Kausaliuit).   Deze   eis
is voor de verkrijger problematisch indien hij het prospectus niet heeft
gelezen, noch over het prospectus specifiek is geinformeerd. Een concre-
te causaliteit zal daarom zelden bestaan en nog moeilijker te bewijzen
zijn. In de praktijk wordt echter met een ruimer causaliteitsbegrip
gewerkt, dat uitgaat van een door het prospectus veroorzaakte "Anlage-
stimmung":   een  beinvloeding  van de waardering  door de "markt"  van  de
effecten als gevolg van het in het prospectus gestelde.183 Op grond van
het bestaan van die Anlagestimmung wordt oorzakelijk verband tussen de
verkrijging van de stukken en het prospectus vermoed te bestaan. Dit
"prima facie" vermoeden kan door de gedaagde slechts worden ontkracht
indien hij aannemelijk weet te maken dat de stukken om een andere reden
dan op grond van de Anlagestimmung zijn gekocht. 184

In dit verband doet zich de vraag voor gedurende welke periode de
Anlagestimmung voortduurt. Gedacht wordt in de sfeer van een termijn
van zes tot maximaal twaalf maanden. Deze periode is in elk geval
afgelopen indien nieuwe jaarstukken van de uitgevende instelling worden
openbaar gemaakt. De periode zal korter zijn indien sprake is van
belangrijke negatieve wijzigingen van het vennootschappelijk klimaat en
de beursindices. 185

180 Zie Hopt, a.w., par. 171.

181 Zie Schwark, a.w., aantekening 37 op §§ 45 en 46.

182 Zie Schwark, a.w., aantekening 40 op §§ 45 en 46.

183 Zie BGH II, 12 juli 1982, NJW 1982, p. 2827 e.v., en BGH H, 11 november 1985, NJW
1986, p. 837 e.v.

184 Schwark, a.w., aantekening 34 op §§ 45 en 46, Canaris, a.w., nr. 2282, en Assmann, a.w.,

aantekening   113;  zie  ook  Hopt.  a.w.,  par.   163, en Brondics/Mark.  a.w.,  p.  340  en  342.  Zie
voorts Kumpel, a.w., no. 11.186 en Lehmann, a.w., p. 184.

185 Zie Schwark, a.w., aantekening 35 op §§ 45 en 46.
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(v) Schade

§§ 45 e.v. BOrsG geven slechts recht op vergoeding van schade indien de
eiser nog over de effecten kan beschikken. Dit brengt mee dat een beleg-
ger die naar aanleiding van ongunstige berichten zijn stukken verkoopt de
lead manager niet meer kan aanspreken.

186

Uit § 46 BarsG vloeit tevens voort dat aansprakelijkheid slechts
bestaat met betrekking tot aandelen die tot de beurs zijn toegelaten op
grond van het onjuiste prospectus. Gaat het om een nieuwe emissie van
stukken van een soort die reeds aan de beurs genoteerd was, dan bestaat
slechts verhaal voor personen die kunnen bewijzen "nieuwe" stukken te
hebben verkregen.187 De bedoeling is daarmee een volstrekt oncontro-
leerbaar risico voor mogelijkerwijs aansprakelijke personen te voorko-
men.188 Deze regel leidt uiteraard tot problemen, daar bij de aankoop
van effecten normaal gesproken niet gespecificeerd wordt of men oude of
nieuwe stukken wenst te verkrijgen. Bovendien biedt het Duitse girale
systeem niet de mogelijkheid te onderscheiden tussen oude en nieuwe
stukken. Dit heeft tot gevolg dat een door het prospectus benadeelde per-
soon in het geval van een dergelijke nieuwe emissie vaak geen verhaal
kan nemen, omdat hij geen nieuwe stukken heeft of niet kan aantonen dat
hij nieuwe stukken heeft. Ingrijpen van de wetgever wordt in dit verband
wenselijk geacht. 189

In beginsel heeft de eiser recht op vergoeding van de volledige
schade, die voortvloeit uit de afwijking van de in het prospectus gedane
opgaven. De belegger heeft er net als bij aansprakelijkheid op grond van
de allgemeine zivilrechtliche Prospekthaftung geen recht op in de positie
te worden gebracht, waarin hij zou zijn geweest indien het onjuiste
gegeven op juistheid zou hebben berust. 190

Als regel wordt er van uit gegaan dat de belegger bij kennis van de

186 Zie hierover Schwark, a.w., aantekeningen 28-30 op §§ 45 en 46, Kumpel, a.w., no. 11.198,

Lehmann, a.w., p. 184, en Assmann, a.w., aantekening 111. Aldus ook het Landesgericht
Frankfurt, 26 juni 1995, Der Betrieb 1995, p. 2004 e.v. (van welke uitspraak overigens hoger
beroep is ingesteld), instemmend besproken door T. Hoeren, EWiR 1995, p. 1081.

187 Zie BGH II,  12 juli 1982, NJW 1982, p. 2827 e.v., en Kumpel, a.w., no. 11.194.

188 Zie BGH II, 12 juli 1982, NJW 1982, p. 2827 e.v., en BGH II, 11 november 1985, NJW
1986, p. 837 e.v., en Kumpel, a.w..no. 11.200.

189 Zie  Hopt,   a.w.,   par.   142,   en   -   voor een bespreking  van een mogelijke beperking   van  het

probleem in het geval van het girale systeem - par. 146, Schwark, a.w., aantekening 31 op §§
45  en 46, Assmann, a.w., aantekening 112, Baumbach/Duden/Hopt,  a.w.,  p. 1342, Canaris,
a.w.,   nr.  2283, en Brondics/Mark,   a.w.,  p.   343 en 344-346. Anders: Kumpel,  a.w.,   no.
11.200 e.v.

190 Zie Schwark, a.w., aantekening 38 op §§ 45 en 46, Canaris, a.w., nr. 2285, en Lehmann,
a.w., p. 184. Anders: Brondics/Mark, a.w., p. 343.
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onjuistheid of onvolledigheid de stukken niet zou hebben verworven. De
schadevergoeding bestaat dan uit vergoeding van de aankoopprijs plus
kosten, tegen afgifte van de stukken. Indien de eiser echter bewijst dat hij
bij kennis van de juiste feiten in andere stukken zou hebben geYnvesteerd,
kan hij ook de opbrengsten vorderen die hij dan had verkregen:91 Ook
wordt wel gesteld dat indien de eiser kan aantonen dat hij ook bij kennis
van de juiste feiten de stukken zou hebben verworven, het verschil ver-
goed kan krijgen tussen zijn aankoopprijs en de hypothetische prijs, die
zou zijn betaald bij kennis van de juiste feiten.192 Deze laatste benade-
ring is in zoverre moeilijk te begrijpen, dat kennelijk niet wordt getist
dat aannemelijk wordt gemaakt dat partijen het over die lagere prijs ook
eens geworden zouden zijn. In de praktijk zal toch moeten worden
aangenomen dat de transactie bij juiste kennis van de feiten niet tegen een
dienovereenkomstig lagere prijs tot stand gekomen zou zijn, ook al had
de eiser dat wel gewild. De verkoper was het toch in de eerste plaats om
de in werkelijkheid overeengekomen prijs te doen.

§ 46 lid 2 BOrsG geeft de gedaagde de mogelijkheid er voor te
kiezen aan de schadevergoedingsverplichting te voldoen door de effecten
van de eiser over te nemen tegen de door de eiser daarvoor betaalde
aankoopprijs (als aan te tonen door de eiser), of - ter keuze van de
gedaagde193 - de koers ten tijde van de emissie. Het gevolg daarvan is
met name dat geen aanspraak kan worden gemaakt op winst die verkre-
gen zou zijn bij belegging in andere effecten. 194

(vi) Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid

§ 48 lid 1 B6rsG bepaalt met zoveel woorden dat aan bedingen die
aansprakelijkheid uitsluiten of beperken de werking wordt ontzegd.

e. Conclusie

In Duitsland zijn onder het beursrecht regels van toepassing die er toe
leiden dat de lead manager slechts aansprakelijk is in geval van grove
schuld, waar bij komt dat de aansprakelijkheid slechts betrekking heeft op
de effecten die werkelijk bij de relevante emissie zijn uitgegeven en niet

191 Zie Kumpel, a.w., p 11.197, en Canaris, a.w., nr. 2285.

192 Zie Schwark, a.w., aantekening 38 op §§ 45 en 46.

193 Zie  Canaris,   a.w.,   nr.   2286, die bepleit  dat de redelijkheid  van de keuze  door de gedaagde
dient te worden aangetoond.

194 Zie Canaris, a.w., nr. 2286.
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op effecten van dezelfde soort die reeds eerder waren uitgegeven. Tevens
moet de eiser nog over de effecten beschikken, wil hij een vordering
kunnen instellen. Daar komt nog bij dat de gedaagde aan zijn schadever-
goedingsverplichting kan voldoen door de effecten tegen de aankoopprijs
die de eiser daarvoor heeft betaald of de koers bij de emissie terug te
nemen. In de onderhandse markt geldt via de regeling van de allgemeine
zivilrechtliche Prospekthaftung in beginsel onbeperkte aansprakelijkheid
voor schade die het gevolg  is van nalatigheid.

Ten aanzien van de bewijslast geldt in de Duitse regelingen dat de
feiten waaruit de onjuistheid of onvolledigheid van het prospectus voort-
vloeit moeten worden aangetoond door de eiser, terwijl het in beginsel
aan de gedaagde is om aan te tonen dat hem geen verwijt treft, of
tenminste een toelichting te geven op het door hem verrichte onderzoek.

Ten aanzien van het vereiste causale verband tussen het prospectus
en de aankoop door de belegger wordt uitgegaan van de leer dat de
belegger het prospectus niet hoeft te hebben gelezen, doch, behoudens
tegenbewijs, geacht wordt beinvloed te zijn door de Anlagestimmung die
is ontstaan door het prospectus.

5.  Zwitserland

a. Inteiding

Gevallen waarin voor de Zwitserse rechter prospectusaansprakelijkheid
aan de orde is zijn betrekkelijk zeldzaam.195 Dit wordt ten dele ver-
klaard door het feit dat in de Zwitserse praktijk kennelijk vaak sprake is
van een "underpricing": de aanbiedingsprijs  van de effecten ligt veelal

196bijna 50% beneden de koers die zich daarna op de markt vormt.

b. Regels betreffende aansprakelijkheid

Artikel 752 OR bepaalt dat indien bij de oprichting van een vennootschap
of bij de uitgifte van aandelen, obligaties of andere stukken in emissie-
prospectussen of gelijksoortige berichten mededelingen worden gedaan,
die onjuist of verwarrend zijn, of niet aan de wettelijke eisen voldoen,

195 Te noemen zijn Bundesgericht  25  mei   1921,  BGE  47  II,  p.   272 e.v., Bundesgericht 22 april
1986, BGE 112 II, p. 258 e.v., Bundesgericht 22 juni 1987, BGE 113 II, p. 283 e.v., en
Kantonsgericht Sankt Gallen, SJZ 1989, p. 50 e.v.

196     Aldus R. Watter, Aktuelle juristische Praxis 1992 ("AIP"), p 50-51, en A. Rohr, Grundzuge
des Emissionsrechts, 1990, p. 209.
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ieder die opzettelijk of als gevolg van nalatigheid daaraan medewerking
verleend heeft jegens de verwervers van de stukken aansprakelijk is voor
de daardoor veroorzaakte schade. Een gelijksoortige regeling is te vinden
in artikel 1156 lid 3 OR, krachtens welke bepaling personen die opzet-
telijk of als gevolg van nalatigheid hebben meegewerkt aan de uitgifte
van een prospectus in verband met een openbare aanbieding of introduc-
tie ter beurze van obligaties, waarin mededelingen zijn gedaan die onjuist
zijn of niet aan de wettelijke eisen voldoen, aansprakelijk zijn voor de
schade. Voor beide bepalingen geldt  dat  de lead manager behoort  tot  de
groep van personen die krachtens deze bepalingen aansprakelijk kunnen
zijn:97

Deze bepalingen overlappen enigszins, waar het betreft obligaties.
Aangenomen wordt dat in het geval van een prospectus betreffende een
uitgifte van obligaties door een Zwitserse Aktiengesellschaft op beide
bepalingen een beroep kan worden gedaan, terwijl op het prospectus
betreffende obligaties die zijn uitgegeven door een personenassociatie,
een  GmbH, een Genossenschaft  of door niet-Zwitserse vennootschappen
slechts artikel   1156   lid  3   OR van toepassing is:98 Aangenomen wordt
voorts waar het betreft aandelen, dat artikel 752 OR slechts op een
prospectus betreffende aandelen van Zwitserse AG's betrekking
heeft:e  Deze bepalingen zijn bij emissies en bij beursintroducties die
direct volgen op emissies van toepassing. Op herplaatsing van aandelen
zijn deze bepalingen niet van toepassing.200

De aard van de aansprakelijkheid wordt als 66n uit onrechtmatige
daad gezien, doch wordt daarnaast ook wel als aansprakelijkheid uit
hoofde van handelen in strijd met pre-contractuele informatieverplich-
tingen beschreven.201 Voor toewijsbaarheid van een vordering op grond

197 Zie Watter, Obligationenrecht II, 1994, aantekening 10 op artikel 752 en AJP 1992, p. 57, P.
Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2e druk, 1987, p. 283-284, W.F. Burgi
en U. Nordmann-Zirnmermann, Die Aktiengesellschaft und die Kommanditaktiengesellschaft,
1979, p. 1009, A. Ziegler, Obligationenrecht, Anleiensobligationen, 1950. p. 11, en C.A.
Camenzind, Prospektzwang und Prospekthaftung bei uffentlichen Anleiensobligationen und
Notes, 1989, p. 115-118.

198 Zie  Camenzind,   a.w.,   p.   82-83  en  p.   125, F. Taisch, Privatplacierungen ins besondere   im

Hinblick auf Notes,   1987,  p. 77, Ziegler,  a.w.,  p.  6 en Watter, Obligationenrecht H, aanteke-
ning 23 op artikel 1156, welke laatste schrijver oordeelt dat bij Zwitserse AG's in beginsel
artikel 752 OR prevaleert als nieuwere regel.

199 Forstmoser, a.w., p. 281, en Taisch, a.w., p. 77.

200 Zie Watter, Obligationenrecht H, aantekening  5 op artikel 752, Ziegler,  a.w.,  p. 6, Forstmo-
ser, a.w., p. 279, en Camenzind, a.w., p. 87-89. Vgl. Bundesgericht 22 april 1986, BGE 112
H, p. 261.

201 Zie  Rohr,   a.w.,   p. 209, Watter,   Obligationenrecht H, aantekening  2 op artikel  752  en  AJP

1992, p. 55 en Camenzind. a.w.. p. 86
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van prospectusaansprakelijkheid is dan ook vereist dat naast onrechtma-
tigheid komt vast te staan dat schade is ingetreden, dat de gedaagde
schuld heeft en dat tussen het onrechtmatig handelen en de schade causaal
verband bestaat.202

De meerderheid der schrijvers neemt aan dat op basis van deze
bepaling niet alleen kan worden geageerd door degenen die de effecten
bij uitgifte verwierven, doch eveneens door opvolgende verkrijgers.203
Anders dan in het Duitse recht kan ook geageerd worden door personen
die hun effecten reeds hebben verkocht. Causaliteit wordt echter in dat
geval in beginsel slechts aangenomen indien de misleidendheid v66r de
verkoop is gebleken, naar ik aanneem omdat wordt verondersteld dat
v66r dat tijdstip de misleidendheid nog geen invloed gehad kan hebben
op  de koers. Eveneens anders  dan het Duitse recht  is  dat de aanspraak
zowel voor "oude" als "nieuwe" effecten bestaat.204

c.   Onrechtmatigheid

De onrechtmatigheid kan gebaseerd zijn op onjuistheid, misleidendheid of
onvolledigheid van de mededelingen. Van onjuistheid is sprake indien de
mededelingen in het prospectus niet uit de feiten voortvloeien. Het moet
daarbij om wezenlijke onjuistheden en gebreken gaan. Misleidend is het
prospectus indien omstandigheden worden verzwegen die de overige - op
zichzelf niet onware - mededelingen in een ander daglicht zouden doen
staan, of indien als gevolg van overdaad aan gegevens of onoverzichte-
lijkheid van het prospectus de informatie nauwelijks begrijpelijk is. De
misleidendheid kan in dit verband ook liggen in de indruk die het gehele
prospectus wekt. Onvolledig is het prospectus indien niet aan de in de
wet gestelde eisen is voldaan.205

202        Zie  Rohr,  a.w.,  p.  210.
203 Zie Watter, Obligationenrecht II, aantekening 6 op artikel 752 en AIP 1995, p. 57, Forstmo-

ser,   a. w.,  p. 283, Camenzind,   a.w., p. 118-120,   met een overzicht van literatuur  over  deze
kwestie, Taisch,   a. w.,   p.   78,   Burgi/Nordmann-Zimmermann,  a.w., p. 1008-1009,   en  Rohr,
a.w.,  p. 227, welke laatste twee schrijvers er echter op wijzen  dat bij verkrijging lange  tijd  na
de emissie het prospectus in beginsel is achterhaald en causaliteit nauwelijks meer te bewijzen
is.

204 Zie Watter, Obligationenrecht II, aantekeningen 7 en 8 op artikel 752 en AJP 1995, p. 57.

205 Zie Camenzind, a.w., p. 96-101, Burgi/Nordmann-Zimmermann, a.w., p 1004-1005, Watter,
Obligationenrecht II, aantekeningen 16-18 op artikel 752, en AJP 1992, p. 57-58, Forstmoser,
a.w., p. 285-287, en Rohr, a.w., p. 217-219.
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Aangenomen wordt dat ook prognoses tot aansprakelijkheid kunnen
leiden indien zij overdreven zijn of niet op de feiten kunnen worden
gebaseerd.206

Of sprake is van een misleidend prospectus hangt af van de groep
van personen tot welke het prospectus zich richt. Aangenomen wordt dat
de "einfaltige und sorglose Anleger" voor die "Einfalt und Sorglosigkeit"
niet behoeft te worden beschermd.207 Ook de "gemiddelde belegger"
wordt in beginsel niet gezien als degene tot wie zich het prospectus richt,
er vanuit gaande dat het grootste gedeelte van de bevolking nauwelijks in
staat geacht kan worden een balans te analyseren, en derhalve ook niet in
staat is de risico's goed in te schatten. Aan de andere kant wordt het
prospectus, ook al kan de "diligens pater familias" de balans niet analyse-
ren, toch enigermate begrijpelijk zijn. In hoeverre het prospectus voor
een minder geavanceerde belegger begrijpelijk moet zijn kan afhangen
van de groep waar het prospectus op gericht is. Gaat het om "notes" met
grote coupures of om aandelen met een fluctuerende koers, dan is sprake
van een meer professioneel publiek dan bij obligaties. Aangenomen wordt
dat prospectussen betreffende aandelen en "notes" in elk geval zodanig
opgesteld moeten worden dat aan de wensen en verlangens van professio-
nele beleggers wordt voldaan. Meer in het algemeen wordt aangenomen
dat de "gemiddelde belegger" niet bestaat en dat derhalve van geval tot
geval moet worden beoordeeld welke eisen kunnen worden gesteld.208

De bewijslast ten aanzien van de misleidendheid rust op de eiser
krachtens de hoofdregel van artikel 8 van het Zivilgesetzbuch, inhouden-
de dat bij gebreke van een specifieke afwijkende bepaling degene die zijn
eis op een feit baseert, dat feit dient te bewijzen.209

d. Schade

De schade wordt bepaald door vergelijking van de positie waarin de
belegger is gekomen als gevolg van het onrechtmatig handelen met de
positie waarin hij zonder het onrechtmatig handelen zou zijn geweest.
Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan verlies bij doorver-
koop van de stukken. Tot de schade behoort niet de "meerprijs" die de

206 Zie Camenzind,   a.w..   p. 100, Watter, Obligationenrecht II, aantekening   19 op artikel  752,
Forstmoser, a.w., p. 286. en Rohr, a.w., p. 219.

207 Zie Camenzind,  a.w.,  p.  94.

208         Zie Rohr,  a.w., p 215416.  Zie ook Watter,  AJP  1992,  p.  55 en Camenzind,  a.w.,  p.  94-95.
209 Zie Taisch, a.w., p. 78.
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belegger bij aankoop van de stukken tegen een ongebruikelijk hoge prijs
heeft betaald, of verlies dat is geleden als gevolg van een verkoop zonder
noodzaak tegen een "Panikpreis". In dergelijke gevallen kan wel een

210verminderde schadevergoeding verkregen worden.
De schadehoogte moet door de eiser worden bewezen.211 Het gaat

om het negatief belang. Het positief belang, namelijk de winst die de
belegger had verkregen als de onjuiste informatie juist geweest zou zijn,
is niet toewijsbaar.212 De belegger moet in dit kader tenminste aantonen
dat hij de effecten niet zou hebben verworven indien hij de juiste stand
van zaken had gekend. De belegger kan aldus het verschil tussen  aan-  en
verkoopprijs eisen, of het verschil tussen aankoopprijs en de actuele
koers, indien hij de effecten heeft behouden. Daarnaast kan de schade
bestaan uit renteverlies, misgelopen dividend en betaalde rente en provi-
sie.213 De schadevergoedingsaanspraak kan beperkt worden als gevolg
van de speculatieve  aard  van de onderneming, eigen schuld  van de eiser
en het risicokarakter  van de onderneming.

214 Indirecte schade komt niet
voor vergoeding in aanmerking. 215

e. Causaal verband

De eiser moet in verband met de regeling van het reeds besproken artikel
8 van het Zivilgesetzbuch aantonen dat hij zich door de misleidende
mededelingen liet leiden bij zijn aankoop, zij het dat hij blijkens de
rechtspraak van het Zwitserse Bundesgericht in gevallen waarin het
bewijs zich door de omstandigheden niet gemakkelijk laat leveren, geen
volledig bewijs van de causaliteit hoeft te leveren, doch slechts aanne-
melijk hoeft te maken dat het bestaan van causaal verband de meest waar-
schijnlijke situatie is.216

210    Zie Rohr, a.w., p 220-221, Ziegler, a.w., p. 13, en Camenzind, a.w., p. 102 e.v.
211 Zie Burgi/Nordmann-Zimmermann, a.w.. p. 1006.

212        Zie   Rohr,    a.w.,   p.   221 en Camenzind,   a.w.,   p. 104. Wellicht anders Watter, Obligatio-
nenrecht II, aantekening 22 op artikel 752 en AJP 1992, p. 59, die uitgaat van de waarde die
de stukken zouden hebben gehad indien de mededelingen juist geweest zouden zijn.

213 Zie Rohr, a.w., p. 221.

214 Zie Rohr, a.w., p. 222, en Camenzind, a.w., p. 105.

215 Zie Rohr, a.w., p. 222, en Camenzind, a.w., p. 103.

216        Zie  Rohr,   a.w., p. 222-223, BOrgi/Nordmann-Zimmermann,  a.w.,  p.   1006, en Camenzind,
a.w., p. 106-109. Anders Ziegler, a.w., p. 13, die oordeelt dat aansprakelijkheid zelfs dan kan
bestaan indien wordt aangetoond dat de eiser in het geheel niet op het prospectus afging.
Taisch,   a.w.,   p.   78   gaat er vanuit  dat bij toepasselijkheid van artikel  752   OR  weI,   en   bij
toepasselijkheid van artikel 1156 OR niet hoeft te worden aangetoond dat de belegger op het
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Van causaal verband kan ook sprake zijn in het geval dat de beleg-
ger het prospectus niet heeft gelezen. Daarbij speelt een theorie die sterk
lijkt op die van de "Anlagestimmung" die bij het Duitse recht een rol
speelt en op de Amerikaanse "Fraud on the Market"-theorie. Indien het
prospectus tot een algemene positieve indruk van de effecten heeft geleid,
dan kan dat hebben meegebracht dat ook de belegger die het prospectus
niet heeft gelezen er toe gebracht wordt de effecten tegen deze prijs te
kopen. 217

De schade moet voorts zijn ontstaan als gevolg van de misleidende
mededeling. Causaal verband ontbreekt indien de schade ook zou zijn
ingetreden indien het prospectus niet misleidend geweest zou zijn, zoals
in het geval van een koersdaling van de beurs of een negatieve ontwikke-
ling van de conjunctuur. Causaal verband ontbreekt ook indien de eiser
de misleidendheid kende.218

f. Schuld

Van schuld kan sprake zijn indien aan de onderzoeksplicht niet is vol-
daan. Het gaat om gewone of lichte nalatigheid ("leichte Fahrlassig-
keit").219 Er wordt van uit gegaan dat de lead manager het prospectus
materieel en formeel dient te controleren en - voor zover mogelijk - de
door de emittent gedane opgaven op waarheid te controleren. Een ver-
plichting tot controle van de boeken van de emittent wordt niet aangeno-
men. De controleplicht wordt zwaarder naarmate meer twijfel bestaat aan
de opgaven van de emittent en naarmate het eenvoudiger was geweest de
controle uit te voeren.2m De lead manager mag afgaan op door rating
agencies gegeven ratings, daar deze agencies de gegoedheid van de
uitgevende instelling op professionele wijze onderzoeken.221 Ten aan-
zien van de bewijslast betreffende het element schuld wordt een omkering
aangenomen: de gedaagde moet aantonen dat hij de vereiste zorgvuldig-
heid in acht heeft genomen.222

prospectus is afgegaan.
217 Zie Rohr, a.w., p. 223 en Watter, Obligationenrecht II, aantekeningen 26-28 op artikel 752 en

AJP 1992, p. 58-59. Minder stellig is Camenzind, a.w., p. 108-109.

218 Zie Rohr, a.w., p. 222-223, Ziegler, a.w., p. 13-14, en Burgi/Nordmann-Zimmermann, a.w.,

p. 1006.
219 Zie Watter, Obligationenrecht II, aantekening 29 op artikel 752 en AJP 1992, p. 60. Burgi/-

Nordmann-Zimmermann, a.w., p. 1007, Ziegler, a.w., p. 14, en Camenzind, a.w., p. 110.
220 Zie Ziegler, a.w., p. 14.
221 Zie Rohr, a.w., p. 225-226.

m   Zie Watter, Obligationenrecht II, aantekening 30 en 33 op artikel 752 en AIP 1992. 9 60.
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Aangenomen wordt dat de lead
managg mag afgaan op deskundi-

genberichten, zoals accountantsverklaringen.

g. Aansprakelijkheidsuitsluiting

Omstreden is of de lead manager zijn aansprakelijkheid kan uitsluiten of
beperken. Watter en Ziegler nemen aan dat een clausule betreffende
uitsluiting van aansprakelukheid geen effect sorteert.224 Stauber neemt
aan dat een dergelijke clausule wel effectief kan zijn.225

h. Condusie

De lead manager kan krachtens het Zwitserse recht aansprakelijk zijn
indien het prospectus ten gevolge van opzet of (lichte) nalatigheid zijner-
zijds misleidende mededelingen bevat. Aangenomen wordt dat de vraag
of het prospectus misleidend is moet worden afgemeten aan de groep van
personen tot wie het prospectus geacht moet worden zich te hebben
gericht. Die groep zou bij naar hun aard riskantere stukken in de sfeer
van professionele beleggers moeten worden gezocht. De lead manager
dient onderzoek te doen, doch mag bij zijn onderzoek afgaan op des-
kundigenberichten zoals accountantsrapporten. De misleidendheid dient
door de eiser te worden bewezen. Causaal verband en schade moeten
worden aangetoond door de eiser. Waar het gaat om schuld is het aan de
gedaagde om aan te tonen dat hij de vereiste zorgvuldigheid in acht heeft
genomen. Of bepalingen betreffende aansprakelijkheidsuitsluiting effect
hebben is onzeker.

Wellicht anders: Camenzind,  a.w.,  p.  86.
223 Zie Watter, Obligationenrecht II, aantekening 31 op artikel 752 en AJP 1992, p. 60, en Rohr,

a.w., p. 225.
224 Zie Watter, Obligationenrecht II, aantekening 32 op artikel 752 en AJP 1992, p. 60, en

Ziegler, a.w., p. 12.

225 Aldus Watter, AJP 1992, p. 60, noot 154, waar hij verwijst naar een congresbundel waarin
Stauber oordeelt dat de clausule werking kan hebben, mits deze op opvallende wijze is
opgenomen in de tekst.
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6. Conclusie buitenlandse rechtsstelsels

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de onderzochte
rechtsstelsels een aantal belangrijke aspecten gemeen hebben, doch ook
onderlinge verschillen kennen. Deze rechtsstelsels kennen een ontwikke-
ling van het recht op het gebied van prospectusaansprakelijkheid die heeft
geleid tot specifiek op prospectusaansprakelijkheid gerichte wettelijke
regelingen en die met name in Duitsland, Engeland en Amerika tevens
heeft geleid tot een groot aantal rechterlijke uitspraken. De Engelse en
Amerikaanse regelingen zijn vrij gedetailleerd, de Duitse en Zwitserse
globaler.

De bedoelde wettelijke regelingen betreffen aansprakelijkheid in de
sfeer van onrechtmatig handelen. Van enige contractuele relatie hoeft
voor aansprakelijkheid op grond van deze regelingen geen sprake te zijn.
Daarnaast komen in sommige van deze rechtsstelsels vormen van aan-
sprakelijkheid aan de orde die zijn gebaseerd op contractuele of semi-
contractuele verhoudingen, zoals de aansprakelijkheid op grond van de
Misrepresentation Act en de aansprakelijkheid van degenen die een "duty
of care" hebben tegenover de belegger in Engeland, en de "allgemeine
zivilrechtliche Prospekthaftung" in Duitsland.

De benadering van al deze rechtsstelsels is er 66n waarbij aansprake-
lijkheid kan bestaan voor mededelingen die in voor de belegger wezenlijk
opzicht onjuist of onvolledig zijn. Dat brengt mee dat de onjuistheid of
onvolledigheid zodanig moet zijn dat deze - zoals dat in Engeland wordt
uitgedrukt - "likely to influence the mind of a reasonable investor" is.
Zulks brengt mee dat de vraag of een bepaalde mededeling in wezenlijke
zin misleidend is mede kan worden beinvloed door de groep van beleg-
gers tot welke het aanbod zich richt.

De norm waaraan het handelen van de lead manager wordt getoetst
ligt in de sfeer van nalatigheid, waarbij het Amerikaanse recht toetst aan
het handelen van "a prudent man in the management of his own proper-
ty". Het Duitse beursrecht wijkt  af,  daar  dit  eist dat sprake  is van grove
nalatigheid of zelfs kwaadwillendheid. In al deze rechtsstelsels wordt van
de lead manager een zekere mate van onderzoek ge8ist. Het onvolledig of
onjuist zijn van de mededeling kan aan de lead manager worden toegere-
kend indien hij dit onderzoek niet of niet volledig heeft gedaan, en bij
voldoende onderzoek de onjuistheid of onvolledigheid aan het licht
gekomen zou zijn. Daarbij mag de lead manager afgaan op verklaringen
van deskundigen, mits hij geen reden heeft te twijfelen aan de juistheid
daarvan.

Ten aanzien van de schade valt te constateren dat in beginsel voor
vergoeding in aanmerking komt het verschil tussen de aankoopprijs en de

63



ANDERE RECHTSSTELSELS

verkoopprijs of de waarde van de effecten na ontdekking van de onjuist-
heid of onvolledigheid. In het Duitse beursrecht en in het Amerikaanse
systeem zijn echter begrenzingen opgenomen. Het Duitse beursrecht en
het Amerikaanse recht kennen het vereiste dat de eiser moet kunnen
aantonen dat hij stukken heeft verworven die bij de betreffende aanbie-
ding zijn aangeboden (en geen soortgelijke stukken die reeds op de marla
waren). De belegger dient krachtens het Duitse beursrecht tevens   nog
over de stukken te beschikken en deze desverzocht aan de gedaagde over
te dragen tegen betaling van de aankoopprijs of de koers ten tijde van de
emissie. Het Amerikaanse recht kent voorts een algemene beperking van
de aansprakelijkheid van de lead manager tot het door hem underwritten
bedrag, en daarnaast de beperking  tot het verschil tussen de aankoopprijs
-  met als maximum de prijs bij de initi8le aanbieding  - en de waarde bij
aanvang van de procedure, of, indien deze hoger is, de verkoopprijs.

In geen van deze rechtsstelsels wordt voor aansprakelijkheid ge8ist
dat komt vast te staan dat de eiser het prospectus heeft gelezen. In Duits-
land, Zwitserland en Engeland is voldoende dat de aankoopprijs is be-
invloed door de onjuistheid of onvolledigheid of door het feit dat deze
niet was gecorrigeerd. In Duitsland wordt in dit verband gesproken van
de   "Anlagestimmung",   die   door het misleidende prospectus is ontstaan.
In de regeling van de Amerikaanse Securities Act wordt zelfs geen enkel
causaal verband ge8ist, behoudens (in geval van een beroep op artikel 11
van de Securities Act) indien de eiser zijn eis instelt nadat reeds een
"earning statement" is gepubliceerd door de uitgevende instelling betref-
fende een periode van tenminste twaalf maanden die is aangevangen na
de openbaarmaking van het prospectus.

Ten aanzien van uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid
wordt in de verschillende rechtsstelsels verschillend geoordeeld. De
Amerikaanse wettelijke regeling en de regeling van het Duitse beursrecht
sluiten de mogelijkheid van dergelijke uitsluitingen of beperkingen uit.
Voor het overige zijn variaties te zien tussen de eis dat de uitsluiting of
beperking "fair and reasonable" is (Engeland) en standpunten in de
Zwitserse literatuur die varitren tussen een volledige afwijzing, en
aanvaarding mits de uitsluiting of beperking duidelijk genoeg kenbaar
gemaakt is.

Op het procesrechtelijke vlak valt te constateren dat de bewijslast ten
aanzien van de misleidendheid in deze stelsels op de eiser rust, terwijl ten
aanzien van de toerekenbaarheid sprake is van een omkering van de
bewijslast of tenminste een vereiste dat de gedaagde een toelichting
verstrekt ten aanzien van het door hem verrichte onderzoek.
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IV. WETTELIJK KADER AANSPRAKELIJKHEID IN
NEDERLAND

1.   Inleiding

Het Nederlandse recht kent - anders dan het Amerikaanse, het Engelse,
het Duitse en het Zwitserse recht - geen regels die specifiek betrekking
hebben op aansprakelijkheid voor prospectussen die zijn uitgegeven in
verband met een aanbieding van effecten. Aansprakelijkheid van de bij
een prospectus betrokkenen kan in ons rechtsstelsel voortvloeien uit de
algemene regels betreffende onrechtmatige daad (artikelen 6:162 e.v.
BW) en (met name) uit de bijzondere regels betreffende misleidende
reclame (artikelen 6:194 e.v. BW).

Artikelen  6: 194  e.v. BW vormen een zodanige versterking  van  de
positie van degene die een lead manager aansprakelijk meent te kunnen
houden in verband met een prospectus waarbij deze betrokken is geweest,
dat er van uitgegaan mag worden dat een actie tegen de lead manager in
de eerste plaats gebaseerd zal zijn op deze bepalingen. Artikel 6:162 BW
speelt echter, zoals hierna zal blijken, onder omstandigheden  nog  een  rol.

Daarnaast is denkbaar dat aansprakelijkheid met betrekking tot een
prospectus ontstaat in het kader van een contractuele verhouding tussen
een bij het prospectus betrokkene en een koper van de effecten waarop
het prospectus betrekking heeft.226 Van een dergelijke contractuele ver-
houding zal echter in de regel geen sprake zijn.227 Die situatie komt
daarom in het hiernavolgende ook slechts zijdelings aan de orde.

226 Zie in deze zin ook de situatie in Engeland en Duitsland als beschreven in paragrafen 3b en 4b
van hoofdstuk III.

227 Vgl. R.E. de Rooy, Emissies op de Nederlandse markt, Serie Bank- en Effectenrecht no. 13,

1987, p. 37 en 65 en Bank- en Effectenbedrijf 1989, p. 12, A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS
1994, p. 143, M.E. Franke, Bb 1989, p. 273 en J.M. Boil, Prospectusaansprakelijkheid,
Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 1995, p. 150. Een contractuele verhouding
tussen de lead manager en de belegger zal met name aan de orde zijn indien de belegger de
effecten rechtstreeks heeft gekocht van de lead manager (zie in dit verband ook noot 6 hier-
boven). Daarnaast valt wellicht te denken aan de situatie dat de belegger de effecten van de
uitgevende instelling koopt via de lead manager, hoewel in dat geval de lead manager wellicht
vooral gezien zal moeten worden als een vertegenwoordiger van de uitgevende instelling. Zie
over deze kwestie voor het Franse recht Cabrillac, La responsabilitt civile des banques, 1931.
Voor een underwritten bond issue neemt T. Prime, International bonds and certificates of
deposit, p. 123 en 124 , aan dat slechts tussen de belegger en zijn eigen bank een contractuele
relatie ontstaat.
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Ik wijs er voorts volledigheidshalve op dat de EG-regels betreffende
de uitgifte van prospectussen, zoals hierboven in paragraaf 6 van hoofd-
stuk I reeds werd opgemerkt, geen betrekking hebben op vragen van
aansprakelijkheid. Zij eisen wel dat in het prospectus wordt vermeld wie
verantwoordelijk is voor het prospectus of, in voorkomend geval, voor
bepaalde gedeelten daarvan, doch bevatten geen inhoudelijke regels met
betrekking tot aansprakelijkheid.228 De eventuele aansprakelijkheid van
de lead manager valt derhalve niet uit de Europese regelgeving af te
leiden. Ook valt uit die regelgeving niet af te leiden dat nationale regels
aansprakelijkheid van de lead manager dienen te cretren.

Tenslotte dient men zich in verband met deze materie te realiseren
dat er noch een wettelijke, noch een in de regels van de Amsterdamse
effectenbeurs opgenomen verplichting is voor betrokkenheid van een lead
manager bij een prospectus.229 De betrokkenheid van de lead manager
kan dan ook niet als een door regelgeving vereiste waarborg bij het
uitbrengen van het prospectus worden gezien.230 Wel zal in de praktijk
een verklaring gegeven moeten worden indien geen lead manager bij het
prospectus betrokken is. Het is nu eenmaal gebruikelijk dat bij het pros-
pectus een lead manager betrokken is. Een dergelijke afwijking van de
praktijk zal vanzelfsprekend tot vragen leiden. 231

2. Artikelen 6:194-196 BW

De artikelen 6: 194-196  BW zijn vrijwel identiek aan de artikelen  1416  a-
c (oud) BW, welke laatste bepalingen in 1980 de oude en weinig gebruik-
te regeling betreffende misleidende emissieprospectussen vervingen. Zij
vormen een in- en aanvulling van de algemene onrechtmatigheidsbepaling
van   artikel   6: 162   BW. De bepalingen beogen - zoals   uit de hierna
geciteerde wetsgeschiedenis ook blijkt - zowel concurrenten onderling als
consumenten te beschermen tegen misleidende mededelingen.

228 Richtlijn 80/390 EEG, L 100/1, Schema A, anikel 1.1, Richtlijn 89/298 EEG, L 124/8,
artikel 11 lid 2 sub a.

229 Ten onrechte wordt vaak in artikel 9 lid 1 van het Fondsenreglement gelezen dat onderteke-

ning van het prospectus door een bedrijfslid van de beurs een vereiste is voor aanvaarding van
het prospectus voor beursnotering, doch dit is gezien de tekst van genoemde bepaling niet
juist. Mikel 9 lid 1 bepaalt dat een prospectus uitsluitend mag worden uitgegeven en
ondertekend door een of meer leden en/of door de uitgevende instelling.

230 Het Nederlandse systeem wijkt hierin af van het Duitse voor wat betreft de arntliche Notie-

rung: § 36 lid 2 135rsG eist dat een Kredietinstitut bij de introductie betrokken is.
231 Zie S. Perrick, JutD 1993, p. 8.
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De wetgever heeft de invoering van de genoemde regels als volgt
gemotiveerd:

"Reeds sinds geruime tijd bestaan er in brede kring gevoelens van onbehagen met
betrekking tot het verschijnsel reclame en van verschillende zijden werd en wordt
er bij de overheid op aangedrongen om met name ten aanzien van uitingen van
misleidende reclame een wettelijke regeling te creeren op grond waarvan doel-
treffender kan worden opgetreden. Zo werd reeds in 1961 in een nom inzake het
reclamevraagstuk van het Consumenten Contact Orgaan een verdergaande bescher-
ming van de consument tegen unfaire reclamemethoden bepleit en werd het als een
opvallend gemis beschouwd dat een algemene bepaling ter rechtstreekse bescher-
ming van de consument tegen misleidende praktijken bij de aanbieding resp.
aanprijzing van goederen in onze wetgeving ontbreekt. Anderzijds is er van de zijde
van het bedrijfsleven en met name door de organisaties voor het midden- en
kleinbedrijf reeds lang voor gepleit, dat in het kader van de bevordering van het
ordelijk economisch verkeer een wettelijke voorziening wordt getroffen met
betrekking tot de misleidende reclame. „232

en

"De ondergetekenden, ervan uitgaande dat de misleidende reclame niet alleen een
probleem is van de mededingingsverhoudingen, maar evenzeer een verschijnsel
waartegen de consument beschermd behoort te worden, Zijn tot de conclusie
gekomen dat er aanleiding bestaat om het tot stand komen van een wettelijke rege-
ling te bevorderen. Deze regeling dient enerzijds ten doel te hebben een snellere en
doeltreffender wijze van optreden mogelijk te maken tegen vormen van misleidende
reclame en anderzijds de daarmee verband houdende civielrechtelijke aansprakelijk-
heid nader te regelen.

„233

Deze motivering laat zien dat de regeling enerzijds is opgezet als een
regeling strekkende tot bescherming van de consument tegen misleidende
reclame en anderzijds de strekking heeft oneerlijke concurrentie via
misleidende reclame tegen te gaan.234 Uit de wetsgeschiedenis blijkt
voorts dat bij het tot stand komen van de regeling niet in de eerste plaats
is gedacht aan stukken als een prospectus betreffende de aanbieding van
effecten, doch vooral aan reclameboodschappen zoals worden verspreid

235via kranten, tijdschriften, radio en televisie.

232 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 3.

233 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 4.

234 Vgl. Asser Hartkamp 4 III, 9e druk, 1994, nr. 245.
235 Zie ook J.M. Boll, Prospectusaansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor Effecten-
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter uitdrukkelijk dat de regeling
ook van toepassing kan zijn op een prospectus betreffende de aanbieding
van effecten. Zowel uit de Memorie van Toelichting236 als uit de Me-
morie van Antwoord 37 blijkt dat ook misleiding met betrekking tot
financiale diensten, waaronder het aanbieden van effecten, onder de
onderhavige regeling valt. Het verband tussen prospectussen en mislei-
ding in de zin van art. 1416 a en b (oud) BW wordt ook gelegd door de
Minister van Financian  in de toelichting  op de rubrieken  1.1  en  1.2  van
hoofdstuk 1 van de bijlage behorende bij artikel 2 van het Bte, waar
wordt opgemerkt dat verklaringen  van  de in rubriek 1.1 bedoelde perso-
nen aansprakelijkheid ex artikel 1416a e.v. (oud) BW niet uitsluiten.

Op enkele punten laat zich nog voelen dat de wettelijke regeling niet
in het bijzonder is geschreven met het oog op dergelijke prospectussen.
Het is daardoor in een enkel geval lastig de regeling te interpreteren. 238
Zoals hierna in hoofdstuk VI aan de orde komt speelt dit vooral waar de
term "mededeling" in de regeling een belangrijke rol speelt, zonder dat
duidelijk is wat in het kader van een prospectus onder die term moet
worden verstaan.

De motivering die de wetgever in de hierboven aangehaalde citaten
geeft voor invoering  van de nieuwe regeling,  past  in het kader  van  de
bescherming van de zwakkere of slechter geinformeerde partij tegenover
de   sterkere of beter geinformeerde partij.   De   bij de totstandkoming   van
de reclameboodschap en - in het geval dat hier aan de orde is - de bij de
uitgifte van een prospectus betrokkenen zullen in de gedachtengang van
de wetgever vaak sterker staan, en beter in staat zijn aan te tonen dat de
mededelingen die openbaar zijn gemaakt juist zijn, dan de consument c.q.
de belegger om het tegendeel aan te tonen. Op een aantal plaatsen in de
wetsgeschiedenis blijkt van een dergelijke benadering, met name waar de
wetgever ingaat op de ratio van de omkering van de bewijslast die de
regeling kent.239

recht 1995, p. 186/187.
236 Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 9.

237 Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 23.

238 In deze zin ook A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS 1994, p. 146.

239 Zie de hierna in hoofdstuk VI aan het slot van paragraaf 2 e (ii), gegeven citaten.
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3. Artikel 6:194 BW

De tekst van dit artikel luidt als volgt:

"Hij die omtrent goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie

hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een
mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken, handek onrechtmatig, indien

deze mededeling in een of meer opzichten misleidend is, zoals ten aanzien van:

a.    de aard, samenstelling, hoeveehed, hoedanigheid, eigenschappen of
gebruiksmogelijkheden;

b.             de herkomst, de wijze of het tijdstip van vervaardigen;

c.               de omvang  van de voorraad;
d.            de prijs of de wijze van berekenen daarvan;
e.            de aanleiding of het doel van de aanbieding;
f.       de toegekende onderscheidingen, getuigschriften of andere door derden

uitgebrachte beoordelingen of gedane verklaringen, of de gebezigde
wetenschappelijke of vaktermen, technische bevindingen of statistische

gegevens;
g.             de voorwaarden, waaronder goederen worden geleverd of diensten worden

verricht of de betaling plaatsvindt;
h.             de omvang, inhoud of tijdsduur van de garantie;
i.       de identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid van degene

door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de
goederen zijn of worden vervaardigd of aangeboden of diensten worden
verricht;

j.                   vergelijking met andere goederen of diensten."

Het vereiste dat wordt gehandeld in de uitoefening van beroep of bedrijf
brengt mee dat de regeling uitsluitend betrekking heeft op commerci8le
mededelingen en niet op mededelingen van wereldbeschouwelijke, ideele
of politieke aard. 240

Het meest opvallende aan artikel  6: 194  BW  is  dat door wetsduiding
een handelen onrechtmatig wordt verklaard. De beantwoording van de
vraag of dat handelen in het concrete geval onrechtmatig is wordt derhal-
ve niet overgelaten aan de rechter, zoals normaal gesproken het geval is
bij de beoordeling van handelen dat door de eiser in een procedure
onrechtmatig geacht wordt.

240 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 7.
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Op deze benadering is met name door Rutten kritiek geleverd.241
Rutten sprak in dit verband van een vergroving en een verarming van het
recht, omdat de rechter de mogelijkheid wordt ontnomen te toetsen aan
de zorgvuldigheidsnorm. Hij noemt als voorbeeld de uitgever van een
dagblad, die een advertentie opneemt waarin een misleidende mededeling
staat: op grond van artikel 6:194 BW moet worden geconstateerd dat die
uitgever een onrechtmatige daad pleegt, terwijl aan Rutten kan worden
toegegeven dat geen weldenkend mens de handeling van de uitgever
onrechtmatig zal achten indien niet blijkt dat de uitgever wist of kon
vermoeden dat de advertentie een misleidende mededeling bevatte.
Verkade noemt in dit verband als voorbeeld het geval van een ge-

242

blinddoekte sandwichman, die in theorie persoonlijk aansprakelijk zou
kunnen zijn. Ook Van Nispen 43 heeft kritiek geuit op deze regeling.

Ik meen dat de genoemde schrijvers terecht kritiek hadden op de
door de wetgever gekozen benadering.    De wet behoort   er   niet   toe   te
leiden dat het handelen van een persoon als onrechtmatig wordt bestem-
peld, terwijl geen zinnig mens dat handelen werkelijk onrechtmatig zal
achten. Men kan zich voorts in redelijkheid afvragen of aan deze bepa-
ling wel behoefte bestaat naast de regeling van artikel 6:162 BW.244
Zeer bezwaarlijk is de bepaling naar mijn gevoelen in de praktijk echter
niet, omdat meestal het vereiste van toerekenbaarheid als correctie zal
dienen.245 De kritiek in de literatuur op dit punt lijkt inmiddels, mede
om deze reden, grotendeels verstomd.246

De bepaling spreekt van "openbaar maken" en "openbaar laten
maken". De eerste situatie betreft uiteraard degene  die zelf de mededeling
openbaar maakt. De tweede situatie betreft het geval dat een persoon een
ander een mededeling openbaar laat maken. Te denken valt aan het in de
wetsgeschiedenis genoemde geval van het advertentiebureau dat de
opdracht tot het maken en plaatsen van een advertentie uitvoert.247 Het

241 Asser Rutten 4 I, 6e druk, 1981, p. 219 e.v.

242    Misleidende reclame, Mon. Nieuw BW no. B-49, 1992, p. 36.
243 BIE 1988, p. 99-100.

244 Aldus ook D.W.F. Verkade, Mon. Nieuw BW 849, 1992, p. 26, die de regeling aanduidt als
'thans enigszins "gedateerd"',  en A.G. Maris  en S.A. Boele,  TVVS  1994,  p.   143.

245 Die mogelijkheid bestaat, omdat - anders dan in het verleden wel werd geleerd - naar huidig
recht de begrippen onrechtmatigheid en schuld principieel van elkaar gescheiden worden. Zie
Roelvink, Brunner Bundel, 1994, p. 325 e.v. en Asser Hartkamp, 4 III, 9e druk, 1994, nos.
74  en  75.

246 Zie Asser Hartkamp 4 III, 9e druk, 1994, no. 246 en 248, waar overigens als een voordeel
van de regeling van artikel 6:194 BW wordt gezien dat aan een open norm voor een bepaald
geval of een bepaalde groep van gevallen een wettelijke uitwerking wordt gegeven.

247 MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 13.
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spreekt voor zich dat de opdrachtgever gezien moet worden als iemand
die de tekst openbaar laat maken. Denkbaar is voorts dat ook het adver-
tentiebureau niet zelf openbaar maakt, doch openbaar laat maken, indien
het de opdracht uitvoerde door een advertentie in een krant te plaatsen: in
die optiek is de krant de partij die de mededeling openbaar maakt en is
het advertentiebureau in de verhouding tot de krant een opdrachtgever die
de mededeling openbaar laat maken. 248

Moeilijker is het geval van de accountant, die toelaat dat zijn
accountantsverklaring in een prospectus wordt opgenomen. De vraag
komt dan op of onder openbaar laten maken verstaan moet worden
"bewerkstelligen dat iemand openbaar maakt" (ik laat een advertentie
plaatsen) of "toelaten dat iemand openbaar maakt" (ik laat toe dat mijn
foto  in de advertentie wordt opgenomen).   Pas   in het laatste geval   kan  de
regeling van artikel  6: 194  BW van toepassing  zijn  op de accountant,  daar
deze geen opdracht geeft tot het openbaar maken van zijn mededeling,
doch zulks wel toestaat. Ik ben geneigd te menen dat met openbaar laten
maken niet gedoeld wordt op degene die tot de openbaarmaking geen
opdracht geeft, doch daarmee slechts instemt. Of dit zo is bedoeld door
de wetgever valt, bij gebrek aan aanwijzingen in de wetsgeschiedenis,
niet met zekerheid te zeggen.

4. Artikel 6:195 BW

Een veel duidelijker en relevanter functie dan artikel   6: 194 BW heeft
artikel 6:195 BW. De tekst van dit artikel luidt als volgt:

"lid 1

Indien een vordering ingevolge artikel 194 wordt ingesteld tegen iemand die inhoud

en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen
bepalen, rust op hem de bewijslast ter zake van de juistheid of volledigheid van de
feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop
het beweerde misleidende karakter van de mededeling berust, behoudens voor zover
deze bewijslastverdeling onredelijk is.

lid 2
Indien volgens artikel 194 onrechtmatig is gehandeld door iemand die inhoud en
inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen,
is hij voor de dientengevolge ontstane schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat

248 Aldus ook C.J.J.C. van Nispen, Onrechtmatige Daad, aantekening 6 op artikel 194.
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zulks noch aan zijn schuld is te wijten noch op andere grond voor zijn rekening
komt."

In afwijking van de normale regel "wie stelt moet bewijzen" draait artikel
6: 195   BW ten aanzien van degene   die de inhoud en inkleding   van  de
mededeling (mede) heeft bepaald of heeft doen bepalen op een tweetal
punten de bewijslast om: namelijk ten aanzien van de feiten (lid 1) en ten
aanzien  van de toerekenbaarheid  (lid  2). Het tweede lid heeft naast  deze
bewijsrechtelijke functie ook nog een materieelrechtelijke inhoud, daar
het rechtstreeks aansprakelijkheid vestigt van degene die de inhoud en
inkleding van de mededeling (mede) heeft bepaald ("is hij voor de
dientengevolge ontstane schade aansprakelijk"). Heeft de gedaagde de
inhoud en inkleding van de mededeling niet (mede) bepaald, dan gelden
geen bijzondere bewijsregels, en moet voorts aansprakelijkheid worden
gebaseerd op artikel 6:194 jo.  162 BW.

Een moeilijkheid bij het hanteren van deze bepaling vormt vooral
het feit dat de wettelijke regeling niet nader aanduidt wat moet worden
verstaan onder de term "mededeling". Op de onduidelijkheden die daaruit
voortvloeien kom ik terug in hoofdstuk VI.

Wat onder de "inhoud van de mededeling" moet worden verstaan,
zal (indien men eenmaal heeft vastgesteld wat de mededeling was) vaak
redelijk voor de hand liggen. Het zal daarbij in beginsel gaan om de
"boodschap" van de mededeling, dat wil zeggen hetgeen de mededeling
aan inhoudelijke informatie geeft. Het kan daarbij gaan om een eenvou-
dig feitelijk gegeven, zoals "hij reed in een rode auto", doch ook denk-
baar is dat bijvoorbeeld door de manier van stellen van de tekst of de
woordkeus de mededeling meer of iets anders inhoudt dan de letter van
de tekst. Zo wordt aan de zin "Jan's gezicht werd asgrauw" niet slechts
een betekenis toegekend met betrekking tot de kleur van zijn gezicht,
doch (vooral) de betekenis dat hij geschokt is door een hem ter kennis
gekomen feit.

Bij de term "inkleding" moet worden gedacht aan "de wijze van
voorstelling of presentatie van de reclame-uiting en de vorm die daaraan
is  gegeven".249   In dat verband valt bijvoorbeeld te denken  aan  een  ad-
vertentie voor een tapijt, waarin staat te lezen dat het materiaal brand-
vertragend is, terwijl in de advertentie in kleine lettertjes valt te lezen dat
het tapijt bij brand giftige stoffen kan verspreiden. De tekst als geheel
bezien laat - overeenkomstig de waarheid - zien dat het zeer de vraag is
of het te adviseren is dit tapijt te kopen, met het oog op de mogelijkheid

249 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 12.
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van brand. Voor de lezer die de kleine lettertjes niet leest kan de adver-
tentie echter als gevolg van de inkleding misleidend zijn, omdat het
bestaan van extra veiligheid bij brand wordt gesuggereerd. Het gedeelte
van de tekst dat in het oog loopt suggereert immers dat het tapijt bij
brand veiliger is dan ander tapijt dat niet van brandvertragend materiaal
is.

250

De bepaling spreekt van "geheel of ten dele zelf hebben bepaald of
doen  bepalen".  Van "doen bepalen" zal sprake zijn indien een opdracht-
gever aan een ander opdracht geeft een bepaalde mededeling op te
stellen, teneinde deze openbaar te maken. In de wetsgeschiedenis wordt
in dit verband het hierboven reeds aangehaalde voorbeeld genoemd van
het advertentiebureau dat de opdracht tot het opstellen van een adver-
tentie uitvoert. 251

Het gebruik van de woorden "ten dele zelf hebben bepaald" brengt
mee dat ook degene die van een mededeling slechts een gedeette bepadde
de omkering van de bewijslast over zich afroept. Het is evident dat dit
onredelijk kan uitwerken waar een persoon van een omvangrijke medede-

ling slechts een klein gedeelte heeft bepaald, en met de rest niet van doen
heeft gehad. Ik neem echter aan dat de strekking van deze regeling is te
voorkomen dat in het geval van een mededeling die door meerdere

personen is vastgesteld ieder van die personen zich zou kunnen verschui-
len achter het feit dat hij de inhoud en inkleding van de mededeling niet
geheel heeft bepaald. Een dergelijke werking van deze bepaling komt mij
redelijk voor. Dat neemt niet weg dat de consequentie dat een persoon
die van een omvangrijke mededeling slechts voor een klein gedeelte de
inhoud en inkleding heeft bepaald belast wordt met de bewijslastomkering
van artikel 6:195 BW, onbillijk kan uitwerken. Deze onbillijkheid kan
ten aanzien van de feiten wellicht worden ondervangen aan de hand van
de slotwoorden van artikel  6: 195  lid  1  BW.252

250 Vgl. MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 14.

251 MvA, Karnerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 13.

252 Van Nispen, Onrechtmatige Daad, aantekening 4 op artikel 6:195 BW, merkt op dat niet
duidelijk is of de bewijslastverdeling tegen een publiciteitsmedium werkt indien het beweerd
misleidend karakter van de mededeling geen verband houdt met de inkleding, althans voor
zover door het medium bepaaW. Deze benadering lijkt mij, mede in het licht van de hierna te
bespreken motivering van de bewijslastomkering door de wetgever, namelijk dat degene die de
inhoud en inkleding van de mededeling heeft bepaald beter in staat geacht moet worden
daarvan de juistheid te bewijzen, redelijk, doch de wettekst en de wetsgeschiedenis lijken voor
een dergelijke benadering geen aanknopingspunten te bieden.
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5. Artikel 6:195 lid 1 BW: bewijslast feiten

Op degene die een misleidende mededeling heeft openbaar gemaakt en deinhoud en inkleding van de mededeling (mede) heeft bepaald rust krach-
tens artikel 6:195 lid 1 BW de bewijslast ten aanzien van "de juistheid of
volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor
worden gesuggereerd" voor zover  op die feiten het beweerde misleidende
karakter van de mededeling berust. Deze bepaling, die in het oorspronke-lijke wetsontwerp niet was opgenomen, doch later bij Nota van Wijzi-
gingen werd toegevoegd,253 brengt aldus ten aanzien van de feiten een
omkering van de bewijslast mee ten opzichte van de hoofdregel van
artikel  177  Rv. Dat artikel bepaalt immers  dat in beginsel degene die  een
stelling poneert daarvan de juistheid moet bewijzen.

Artikel  6: 195  BW  laat  zien  dat het systeem  van de bepalingen  over
misleidende reclame is opgebouwd uit een aantal lagen. Uitgangspunt is
dat er een mededeling is. Die mededeling kan misleidend zijn. Het
misleidende karakter van de mededeling kan twee oorzaken hebben.
Ofwel de mededeling bevat zelf feiten, die de mededeling misleidend
doen zijn, ofwel de mededeling suggereert feiten die er toe leiden dat de
mededeling misleidend is. De feiten worden op hun beurt weer in twee
categorieen ingedeeld, namelijk feiten die onjuist zijn en feiten die onvol-
ledig zijn.

Een en ander kan aan de hand van de advertentie over het brandver-
tragende tapijt worden geYllustreerd. Denkbaar is dat het tapijt in het
geheel niet brandvertragend  is.   In dat geval bevat de mededeling feiten
die de mededeling misleidend doen zijn (hoewel de term misleidend in
dat geval enigszins een understatement   is).

Indien de in het tapijt verwerkte stoffen w81 een brandvertragende
werking hebben zijn de feiten vervat in de mededeling op zichzelf juist.
Indien de advertentie niets over de mogelijke ontwikkeling van giftige
gassen bij brand zou vermelden (dus ook niet in kleine lettertjes zoals bij
het hierboven in paragraaf 4 genoemde voorbeeld), zou deze echter
misleidend zijn. Gesuggereerd zou worden dat het met het oog op de
mogelijkheid van brand verstandig zou zijn dit tapijt te kopen, terwijl het
feit dat bij brand wellicht giftige gassen ontstaan meebrengt dat het mis-
schien juist met het oog op de mogelijkheid van brand is af te raden om
dit tapijt te nemen. Met behulp van de bepalingen over misleidende
reclame kan met betrekking tot deze onjuiste suggestie op twee manieren

253 Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 7; zie MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p.13 e.v. De regeling van v66r 1980 met betrekking tot emissieprospectussen kende deze
bewijslastverdeling niet.
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worden opgekomen tegen deze advertentie. Aan de ene kant valt te
constateren dat sprake is van onvolledige feiten: de mogelijkheid van
giftige gassen bij brand wordt niet genoemd. Aan de andere kant kan
gezegd worden dat een feit dat wordt gesuggereerd, namelijk dat dit tapijt
bij brand veiliger zou zijn dan een niet brandvertragend tapijt, niet
zonder meer juist is.

6. Artikel 6:195 lid 2 BW: aansprakelijkheid/bewijslast schuld

Artikel 6:195 lid 2 BW heeft twee aspecten. In de eerste plaats wordt
door deze bepaling rechtstreeks aansprakelijkheid voor de ontstane schade
gevestigd. Indien de gedaagde de inhoud en inkleding van de mededeling
(mede) heeft bepaald, hoeft de eiser niet terug te vallen op de algemene

regel van artikel  6: 162 BW.  Hij  kan zich volledig baseren op de artikelen
6: 194  en  195  BW. De elementen waaraan  moet zijn voldaan zijn onrecht-
matigheid krachtens artikel  6: 194 BW, schade en causaal verband  (waar
aansprakelijkheid voor de dientengevolge - namelijk ten gevolge van het
onrechtmatig handelen - ontstane schade wordt gevestigd). Bijzonder   is
hierbij uiteraard dat toerekenbaarheid geen element vormt dat gesteld of
bewezen behoeft te worden door de eiser, wil van aansprakelijkheid van
de lead manager sprake zijn. Niet-toerekenbaarheid komt in het geval
waar deze bepaling op doelt aan de gedaagde slechts als exceptief ver-
weer toe. Ook blijkt uit de bepaling niet met zoveel woorden dat aan het
vereiste van relativiteit moet zijn voldaan, doch aangenomen mag worden
dat deze eis ook bij toepasselijkheid van deze bepaling geldt. Zoals
hierna aan de orde komt,254 valt voorts niet aan te nemen dat deze eis
een wezenlijke rol zal spelen bij misleidende reclame of prospectus-
aansprakelijkheid.

In de tweede plaats wordt de bewijslast ten aanzien van de vraag of
het onrechtmatig handelen voor rekening komt van degene die onrecht-
matig heeft gehandeld (omdat dat handelen is te wijten aan zijn schuld of
om een andere reden voor zijn rekening komt) omgekeerd ten opzichte
van de regeling van artikel 6:162 BW: in het geval van artikel 6:162 BW
dient de eiser niet alleen te stellen, maar - krachtens het in artikel 177 Rv
bepaalde - in beginsel bij betwisting ook te bewijzen dat de daad aan de
gedaagde kan worden toegerekend, terwijl het in het geval van artikel
6:195 lid 2 BW aan de gedaagde is om te bewijzen dat hem het hiervoor
bedoelde exceptieve verweer toekomt dat het onrechtmatig handelen niet
aan hem is toe te rekenen.

254    Paragraaf 1 van hoofdstuk V.
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7. Artikel 6:196 BW

Dit artikel is gewijzigd bij gelegenheid van de invoering van artikel
3: 305a BW betreffende collectieve actie van belangenorganisaties  (lid  2  isvervallen en het tot lid 2 vernummerde lid 3 is gewijzigd bij Wet van 6
april 1994, Stb. 269).

De tekst van het gewijzigde artikel 6:196 BW luidt als volgt:

"lid 1
Indien iemand door het openbaarmaken of laten openbaarmaken van een in artikel
195 omschreven mededeling aan een ander schade heeft toegebracht of dreigt toe te
brengen, kan de rechter hem op vordering van die ander niet alleen het openbaar
maken of laten openbaar maken van zodanige mededeling verbieden, maar ook hem
veroordelen tot het op een door de rechter aangegeven wijze openbaar maken of
laten openbaar maken van een rectificatie van die mededeling.

lid 2
Indien een vordering als in het vorige lid bedoeld wordt toegewezen jegens iemand
die niet tevens aansprakelijk is voor de in artikel 195 lid 2 bedoelde schade, is
artikel  167  lid  3 van overeenkomstige toepassing."

Deze bepaling kan wellicht in theorie een rol spelen waar het betreft
prospectusaansprakelijkheid, doch in de praktijk is weinig voor de hand
liggend dat hierop een beroep wordt gedaan. Een prospectus is in begin-
sel een voor eenmalig gebruik bedoeld stuk, terwijl van daarin opgeno-
men mededelingen meestal pas enige tijd na de uitgifte wordt gesteld dat
deze misleidend waren. Een verbod op openbaarmaking of een verplich-
ting tot publicatie  van een rectificatie heeft dan weinig  zin.  In het navol-
gende komt deze bepaling dan ook niet aan de orde.

8. Artikel 6:162 BW

Indien  zich het geval bedoeld in artikel  6: 195  BW (de gedaagde heeft  de
inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf bepaald of
doen bepalen) niet voordoet, dan dient de eiser terug te vallen op artikel
6: 162  BW. De aansprakelijkheid vloeit  dan niet voort uit artikel  6:195
BW.  Wel kan krachtens artikel  6: 194  BW zijn komen  vast te staan  dat  de
gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld, doch de overige elementen van
artikel  6: 162 BW zullen  op de gewone wijze dienen te worden gesteld  en
bewezen. De eiser dient daartoe op basis  van de hoofdregel van artikel
177 Rv in beginsel aanwezigheid van toerekenbaarheid, causaliteit en
schade aan te tonen.
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9. Combinatie van materieel recht en procesrecht

Zoals blijkt uit hetgeen in dit hoofdstuk aan de orde kwam vormen de
artikelen  6: 194  en  195  BW  een op zichzelf opmerkelijke combinatie  van
regels van materieel recht en procesrecht. Artikel   6: 194 BW geeft  een
materieelrechtelijke regel, inhoudende dat een bepaalde vorm van hande-
len per definitie onrechtmatig is. Artikel 6:195 BW geeft in lid 1 een
procesrechtelijke (bewijsrechtelijke) regel betreffende degene die de
inhoud en inkleding van de mededeling heeft bepaald. Artikel 6:195 lid 2
BW behelst een materieelrechtelijke regel betreffende aansprakelijkheid
voor de door de misleidende mededeling ontstane schade, een materieel-
rechtelijke regel betreffende het verweer van niet-toerekenbaarheid, en
een procesrechtelijke (bewijsrechtelijke) regel betreffende het bewijs van
de (niet-) toerekenbaarheid.

In het hiernavolgende wordt de betekenis van deze bepalingen voor
de mogelijke aansprakelijkheid van de lead manager met betrekking tot
het prospectus van een door hem begeleide aanbieding van effecten in
meer detail besproken. Daarbij worden in hoofdstuk V de materieel-
rechtelijke aspecten van deze bepalingen behandeld. Hoofdstuk VI gaat in
op de procesrechtelijke aspecten.
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V DE POSITIE VAN DE LEAD MANAGER IN
MATERIEELRECHTELIJK OPZICHT

1.   Inlei(ling

De materieelrechtelijke aspecten laten zich - ook bij toepasselijkheid van
de artikelen 6:194 e.v. BW - indelen in de vijf elementen van artikel
6: 162 BW: onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, causaal verband, schade
en relativiteit. Het vereiste van relativiteit komt hierna niet afzonderlijk
aan de orde, daar de norm van artikel 6:194 e.v. BW zich juist (althans
mede) richt op het beschermen van het belang van degene die als gevolg
van de misleidende mededeling schade heeft geleden.255 Ten aanzien
van de toerekenbaarheid geldt, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, de
bijzonderheid dat indien het geval van artikel   6: 195   lid   2   BW   zich
voordoet, de eiser de toerekenbaarheid niet behoeft te stellen, en dat de
gedaagde slechts aan het ontbreken van toerekenbaarheid een verweer kan
ontlenen. Of wel of niet sprake is van toerekenbaarheid wordt echter niet
beinvloed door de vraag op wie de bewijslast rust. Om deze reden
behandel ik de toerekenbaarheid in het hiernavolgende als een van de
materieelrechtelijk relevante elementen.

In paragrafen 3 en 4 zal ik de elementen onrechtmatigheid en toere-
kenbaarheid behandelen, waarna in paragraaf 5 causaliteit en schade aan
de orde komen. Daaraan voorafgaand geef ik een korte schets van de
feiten in de Co op zaak, die de tot op dit moment belangrijkste rechter-
lijke uitspraken over prospectusaansprakelijkheid heeft opgeleverd.

2. Co op procedure

In dit hoofdstuk en in het volgende hoofdstuk zullen verschillende aspec-
ten van de uitspraken in de hiervoor al genoemde Co op zaak aan de orde
komen. Ik geef volledigheidshalve de casuspositie van die zaak kort
weer.

255 Ik zie dan ook geen reden om, zoals in het Amerikaanse recht (zie paragraaf 2b (v) van
hoofdstuk III) en het Duitse beursrecht (zie paragraaf 4d (v) van hoofdstuk III) onderscheid te
maken tussen "oude" en "nieuwe" stukken: een belegger die 'oude" stukken kocht nadat een
misleidend prospectus werd openbaar gemaakt dient op dezelfde wijze beschermd te worden
als een belegger die "nieuwe" stukken van dezelfde soort kocht.
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Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. (de "Bank") had als lead manager
haar medewerking verleend aan een tweetal emissies van obligaties door
Coopag Finance  B.V. De obligaties werden gegarandeerd  door  Co  op
AG ("Co op"), de moedervennootschap van Coopag Finance B.V. Voor
ieder van deze emissies is een prospectus opgemaakt, waarin onder meer
de jaarstukken van Co op waren opgenomen. Kort na de tweede emissie
kwamen er negatieve berichten in de pers over Co op. De koers van de
obligaties daalde sterk. De door obligatiehouders die zich hierdoor bena-
deeld voelden opgerichte Vereniging tot behartiging van de belangen van
houders van obligaties Coopag Finance B.V. (de "Vereniging") sprak de
Bank aan, stellende dat de prospectussen misleidende mededelingen
bevatten, en dat de Bank, als uitgever van de prospectussen, voor de
door haar leden geleden of te lijden schade aansprakelijk was.

Deze kwestie heeft geleid tot een uitspraak van de Rechtbank te
Amsterdam van 30 oktober 1991256, een uitspraak van Hof Amsterdam
van 27 mei 1993, gepubliceerd in NJ 1993, 682 57 en een uitspraak van
de Hoge Raad van 2 december 1994, NJ 1996, 246, m.n. D.W.F.
Verkade.258 Daar het vonnis van de Rechtbank, dat na appdl en cassatie
in stand is gebleven, een tussenvonnis was, is de zaak nu weer in behan-
deling bij de Amsterdamse Rechtbank voor de beantwoording van de nog
openstaande vragen.

256 Besproken  door K. Frielink,  Bank- en Effectenbedrijf  1992,  p.  40  e.v., R.I.V.F. Bertrams,  Bb

1991, p. 224 e.v., W.J. Slagter, JutD 1992, p. 3 e.v., en A.F.J.A. Leijten, V&0 1991, p. 67
e.v.

257 Besproken door P.N. Wakkie, Advocatenblad 1993, p. 652 e.v., R.E. de Rooy, Bb 1994, p. 5
e.v., R.I.V.F. Bertrams, Bb 1993, p. 13 e.v., L.H.W. van Sandick, International Banking and
Financial Law 1994, p. 86 e.v., A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS 1994, p. 141 e.v., S.P.
Cras,   V&0    1993,   p.  86   e.v., F.B. Graaf   en R.F. Bertrams, International Financial   Law
Review   1993,  p.   32  e.v., B. Wessels,  De  NV   1993,  p.   199  e.v.,  en W.J. Slagter,  TVVS
1993,  p.  210, en TVVS  1994,  p.  228  e.v., en Risicobeheersing, Preadvies  van de Nederlandse
Vereniging van Ondernemingsrechtadviseurs 1995, p. 23 e.v.

258 Besproken door M.J.G.C. Raaijmakers, AA 1995, p. 219 e.v., R.E. de Rooy, Bb 1995, p. 14
e.v., S.A. Boele, TVVS 1995, p. 64 e.v., A.N. Krol, V&0 1995, p. 2 e.v., H.E.M.
Velthuyse en F.M. Schlingmann, Journal of International Banking Law 1995, p. 229 e.v.,
W.J.   Slagter,   A&V   1995,  p.   30  e.v.,  J.M.   Boll en schrijver dezes, Prospectusaansprakelijk-
heid, Preadviezen Vereniging voor Effectenrecht 1995, A.F.J.A. Leijten, bespreking van de
genoemde preadviezen,  De  NV  1995,  p.  214  e.v., B. Wessels, Nieuwsbrief BW  1995,  p.  130
e.v.,  en H. Cornelis  en T. Nederveen, International Financial Law Review  1995,  p.  50  e.v.
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3. Onrechtmatigheid volgens de artikelen 6:194 e.v. BW

a. Algemeen

Artikel 6:194 BW is van toepassing op degene "die omtrent goederen of
diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf worden aangeboden een mededeling
openbaar maakt  of laat openbaar maken".   Is de mededeling misleidend,
dan handelt hij volgens deze bepaling onrechtmatig.

De meeste elementen van artikel   6: 194  BW  doen  zich  voor   in  het
geval van de betrokkenheid van een lead manager bij een prospectus als
hier aan de orde. Het prospectus heeft betrekking  op een aanbieding  van
effecten. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt blijkt uit de wetsge-
schiedenis met betrekking tot artikel   6: 194   BW dat onder "goederen"
mede verstaan moeten worden effecten.259 De effecten zullen normaal
gesproken worden aangeboden in de uitoefening van het beroep of het
bedrijf van degene ten behoeve van wie de lead manager handelt. Er kan
voorts uiteraard geen twijfel over bestaan dat het prospectus 66n of meer
mededelingen bevat in de zin van artikel 6:194 e.v. BW. Op de vraag of
de lead manager beschouwd moet worden als een persoon die (tezamen
met andere betrokkenen) het prospectus - en de daarin vervatte medede-

ling of mededelingen - openbaar maakt kom ik in de volgende paragraaf
terug.

De lead manager handelt derhalve krachtens het bepaalde in artikel
6:194 BW onrechtmatig indien een mededeling in het prospectus mislei-
dend is, gesteld althans dat wordt geoordeeld dat hij die mededeling heeft
openbaar gemaakt in de zin van artikel 6:194 BW. Of een dergelijk
onrechtmatig handelen van de lead manager leidt tot aansprakelijkheid
hangt af van de feiten ten aanzien van toerekenbaarheid, schade en
causaliteit.

b.  Openbaar maken

(i) Algemeen

In de Memorie van Toelichting260 wordt ten aanzien van het begrip
"openbaar maken" opgemerkt dat niet vereist is dat bewezen wordt dat

259 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 9 en 1978-1979, 13611, no. 6, p. 23.

260 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 9.
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een of meer gegadigden van de mededeling ook werkelijk kennis hebben
genomen. Voldoende is dat het publiek ervan kennis kan nemen. Er is
geen restrictie ten aanzien van de wijze of het tijdstip van openbaarma-
king. Het gaat om verspreiden, uitgeven of publiceren, een en ander in
de ruimste zin des woords.

(ii) Openbaar

Wat moet worden verstaan onder openbaar maken is daarmee echter nog
niet tot in de details bepaald. Zo zal nader moeten worden bepaald wat
moet worden verstaan onder "openbaar". De wetsgeschiedenis geeft  over
de betekenis van deze term geen andere informatie dan de reeds op
genoemde opmerking dat voldoende is dat het publiek van de mededeling
kan kennisnemen. Een mededeling in een gesprek tussen twee personen is
op zichzelf geen openbaar maken. Een mededeling gericht tot een zaal
vol  belangstellenden  naar ik aanneem in beginsel  wel.  Dit zal wellicht
weer anders zijn indien die zaal is gevuld met familieleden, of indien de
zaal is gevuld met werknemers van een bepaald bedrijf.

In het geval van een prospectus zullen zich vragen voordoen indien
het prospectus niet is gericht tot het publiek in het algemeen, doch tot
een beperkte groep van personen. Zo wordt bij een "private placement"
het prospectus (meestal aangeduid als een "private placement memoran-
dum") slechts beschikbaar gesteld aan een aantal geselecteerde personen,
veelal onder de verplichting het prospectus niet aan anderen te verstrek-
ken en soms zelfs om, indien de verkrijger van het prospectus afziet van
koop van de effecten of in een selectieprocedure afvalt, het prospectus en
eventuele copieen daarvan te retourneren. In een dergelijk geval kan naar
mijn mening niet worden gesproken van openbaar maken in de zin van
artikel 6:194 BW.

Enigszins anders lag de situatie in een geval dat leidde tot een (niet
gepubliceerd) vonnis van rechtbank Amsterdam van 12 juli 1995.261 De
feiten lagen als volgt. Pierson, Heldring & Pierson N.V. had een private
placement memorandum betreffende een belegging in een Canadese
limited partnership ter beschikking gesteld aan een tweetal privt-beleg-
gers. Deze belegden samen Can$ 130.000,-- in de limited partnership.
Zij trokken zich enkele jaren later terug en ontvingen de waarde van hun
participaties. Weer enkele jaren later bleek hen dat zij krachtens het
toepasselijke recht tot het bedrag van het bij hun uittreding aan hen

261 Naar ik heb vernomen is van deze uitspraak inmiddels hoger beroep ingesteld. Zie over deze
uitspraak ook A.F.J.A. Leuten, V&0 1995, p. 115 e.v.
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terugbetaalde bedrag aansprakelijk bleven voor de schulden van de
limited partnership. Het private placement memorandum had hierover
niets vermeld. De (erfgenamen van) de beleggers spraken de  bank aan tot
vrijwaring tegen eventuele claims uit Canada.

De eisers stelden zich op het standpunt dat sprake was van een open-
baar gemaakte mededeling als bedoeld in artikel 1416a (oud) BW. De
bank betwistte dit. De rechtbank oordeelde dat het private placement
memorandum wel degelijk openbaar gemaakt was in de zin van genoem-
de bepaling. De rechtbank overwoog als volgt:

"Met betrekking tot de vraag of het "private placement memorandum" als een
openbaar gemaakte mededeling als bedoeld in artikel 14163 BW (oud) geldt,
overweegt de rechtbank het volgende. Uit de geschiedenis van de totstandkoming
van artikel 1416a BW (oud) blijkt dat aan het begrip openbaarmaking een ruime
betekenis moet worden toegekend. Ook al werd het "private placement memoran-
dum" door Pierson N.V. in eerste instantie alleen aan door haar geselecteerde
potentieel gateresseerden gezonden, Pierson N.V. heeft niet weersproken dat het
"private placement memorandum" ook op verzoek zonder enige belemmering of
voorbehoud aan iedere belangstellende werd toegezonden. Zo heeft eiser sub 1 het
"private placement memorandum" vanwege zijn mogelijke interesse ontvangen en is
op zijn verzoek dit stuk ook door Pierson N.V. rechtstreeks aan eiseres sub 10
verzonden. Evenmin hebben gedaagden weersproken dat het "private placement
memorandum" op verzoek van een ieder bij gedaagden kon worden opgevraagd. In
die omstandigheden moet dan ook geoordeeld worden dat het publiek hiervan kon
kennisnemen en dat het "private placement memorandum" een openbaar gemaakte
mededeling als bedoeld in genoemd artikel betreft. „262

Dit oordeel van de rechtbank lijkt mij juist. Zolang het private placement
memorandum slechts aan een aantal door de bank geselecteerde partijen
werd toegezonden was te verdedigen dat het niet openbaar werd gemaakt.
De grens wordt echter overschreden in het geval dat een prospectus op
verzoek van eenieder verkrijgbaar is.

Waar nu precies de grens ligt tussen niet-openbaar en openbaar is
daarmee nog niet vastgesteld. Wellicht spelen elementen een rol die ook
van belang zijn bij het besloten kring-criterium dat speelt bij de vast-

262    Volledigheidshalve wijs ik er op dat het in deze zaak en in de Co op procedure ging om de
artikelen 1416a e.v. (oud) BW. De hierna gegeven citaten uit de uitspraken in beide procedu-
res  in die zaak hebben dan ook betrekking  op de oude bepalingen. De artikelen 6: 194  e.v.  BW
komen echter - als gezegd - vrijwel woordelijk overeen met de artikelen 14163 e.v. (oud) BW.
Om deze reden behandel ik deze uitspraken dan ook als betrekking hebbende op de bepalingen
onder het huidige recht.
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stelling van de verplichting tot openbaarmaking van een prospectus,263
doch geheel parallel lopen deze normen niet. Er valt uiteraard wel wat
voor te zeggen dat wie een mededeling richt tot een besloten kring, die
mededeling niet openbaar maakt, doch een niet-openbare aanbieding
buiten een besloten kring (zoals in het geval van verspreiding van een
private placement memorandum aan een aantal geselecteerde personen)
laat zich bepaald wel denken. Een veel duidelijker criterium lijkt de
vergelijking met het begrip besloten kring voorts niet op te leveren, nu
ook het begrip besloten kring niet duidelijk ornlijnd is.

Als hoofdregel zat er van uitgegaan mogen worden dat geen sprake
is van openbaar maken indien het prospectus aan een in omvang beperk-
te, door de lead manager of de uitgevende instelling geselecteerde groep
personen wordt beschikbaar gesteld, en dat anderzijds wel sprake is van
openbaar maken indien iedere belangstellende de beschikking kan krijgen
over het prospectus.

(iii) Openbaar maken

Naast de vraag wat moeten worden verstaan onder openbaar, speelt de
vraag of de lead manager steeds kan worden beschouwd als een persoon
die het prospectus openbaar maakt of openbaar laat maken. Ik meen dat
deze vraag - althans bij de huidige gebruiken bij uitgifte van een prospec-
tus - bevestigend moet worden beantwoord. De lead manager biedt in de
praktijk het prospectus via zijn kantorennet aan het publiek aan en
bewerkstelligt tevens dat anderen (banken, bemiddelaars) dat doen.
Veelal wordt via advertenties ook uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat het
prospectus verkrijgbaar is bij de lead manager. Ik zou menen dat door
aldus het prospectus aan het publiek ter beschikking te stellen en te
bewerkstelligen dat anderen dat doen, de lead manager het prospectus
openbaar maakt en openbaar laat maken    in   de    zin van artikel    6: 194
BW.264

(iv) Openbaar maken van reeds openbare mededelingen

In de Co op procedure kwam tenslotte de vraag aan de orde of publicatie
van reeds eerder - door een ander - openbaar gemaakte mededelingen een
openbaarmaking van die mededelingen was. De mededelingen die in de

263 Zie hoofdstuk II, paragraaf lb.
264    Aldus ook A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS 1994, p. 144.
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Co op zaak volgens de Vereniging misleidend zouden zijn geweest waren
in de eerste plaats de mededelingen die waren opgenomen in de jaarstuk-
ken van Co op. Deze jaarstukken vormden een onderdeel van de prospec-
tussen. Deze jaarstukken waren uiteraard in Duitsland reeds gepubli-
ceerd. In verband daarmee stelde  de  Bank de vraag  aan  de  orde  of van
openbaarmaking   van deze jaarstukken   in   de   zin van artikel   6: 194   BW
door haar sprake kon zijn, nu het om reeds eerder openbaar gemaakte
stukken ging. Daarbij betoogde de Bank dat juist de jaarstukken, gezien
de uitgebreide wettelijke regulering daarvan, niet als door haar openbaar
gemaakt beschouwd konden worden.

De Hoge Raad oordeelde echter dat uit de wetsgeschiedenis kan
worden afgeleid dat aan het begrip "openbaar maken" een ruime beteke-
nis moet worden toegekend, en dat de wet niet uitgaat van een "uitput-
tingsregel",     in    die    zin    dat als eenmaal enige openbaarmaking heeft
plaatsgehad zulks in dier voege als uitputtend moet worden beschouwd
dat een nieuwe publikatie van dezelfde gegevens niet meer als een
openbaarmaking kan gelden.

De Hoge Raad concludeert dat hij die een door hem samengestelde
tekst publiceert waarin reeds eerder openbaar gemaakte mededelingen
zijn opgenomen, derhalve ook die laatste mededelingen openbaar maakt
in de zin van genoemd artikel.  De  Hoge Raad oordeelt vervolgens  dat dit
in een geval als het onderhavige niet anders wordt door de betekenis die
aan de jaarrekening met toelichting in het rechtsverkeer toekomt.

Het oordeel van de Hoge Raad dat wie een reeds openbaar gemaakte
tekst opneemt in een door hem samengesteld en vervolgens door hem
openbaar gemaakt stuk, die tekst openbaar maakt in de zin van bedoelde
bepaling, is te begrijpen, zeker in een geval als het onderhavige, waar
het ging om jaarstukken van een Duitse vennootschap die vrij weinig
bekendheid genoot in Nederland. Door de hernieuwde openbaarmaking
wordt een nieuw publiek bereikt. Er is in dat licht weinig reden om een
hernieuwde openbaarmaking aan een ander aansprakelijkheidsregime te
onderwerpen, alleen omdat reeds een eerdere openbaarmaking aan een
ander publiek had plaatsgevonden. Wel zou de vraag gesteld kunnen265

worden of de Hoge Raad ook zou oordelen dat van openbaarmaken
sprake is indien het gaat om een jaarrekening die reeds openbaar is in de
kring van personen tot wie het prospectus zich richt (derhalve een ander
geval dan "een geval als het onderhavige"), doch de door de Hoge Raad
gekozen formulering lijkt daar weinig ruimte voor te geven.

265 In deze zin ook W.J. Slagter, A&V 1995, p. 33.
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c. Misleidend

(i) Inleiding

Artikel   6: 194 BW geeft   een niet limitatieve opsomming van gevallen,
waarin van misleiding sprake kan zijn. Of een mededeling in een bepaald
geval al dan niet als misleidend beschouwd moet worden dient door de
rechter te worden bepaald.266 Het gaat hierbij om een beoordeling of
het totaal, zowel qua inhoud als qua inkleding, een misleidend karakter
heeft.267 De rechter dient tevens in ogenschouw te nemen of de eiser
het misleidend karakter van de mededeling reeds kende of behoorde te
kennen of met de mogelijkheid van dit karakter rekening had moeten
houden.268 Welke normen de rechter daarbij moet hanteren blijkt niet
met zoveel woorden uit de wettelijke regeling of de wetsgeschiede-
nis.269 In zijn algemeenheid zal als misleidend beschouwd moeten wor-
den een mededeling die bij de lezer redelijkerwijs een verkeerde voor-
stelling kan opwekken ten aanzien van hetgeen het onderwerp van de
mededeling is. De beoordeling zal steeds sterk afhangen van de feiten in
het concrete geval.

Onmiskenbare overdrijving behoeft niet als misleidend te gelden.
Misleidend kan de mededeling slechts zijn in een tussengebied.270 De
grens van het toelaatbare wordt echter overschreden "wanneer zodanig
nadelige eigenschappen of aspecten worden verzwegen dat er redelij-
kerwijs van kan worden uitgegaan dat een gemiddelde consument in de
categorie tot welke de reclame is gericht, niet tot de transactie betref-
fende het aangeprezen goed of de aangeprezen dienst zou zijn overgegaan
als hij daarvan wel  weet zou hebben gehad".271

Waar het gaat om prospectusaansprakelijkheid is van belang dat een
prospectus als een "serieuzer" document beschouwd mag worden dan een
gewone reclameuiting. De belegger zal er derhalve  van uit  gaan  dat geen

266 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 10; MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611,
no. 6, p. 17 en p. 20.

267 Zie D.W.F. Verkade, Misleidende reclame, Monografie Nieuw BW no. B49, 1992, p. 41; zie
ook het gebruik van de termen "inhoud en inkleding" in artikel 6:195 BW.

268 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 13. Hierboven in hoofdstuk III bleek reeds
dat ook in andere rechtsstelsels de eigen wetenschap van de eiser de aansprakelijkheid van de
lead manager kan beperken of wegnemen, zoals bijvoorbeeld in het geval van artikel 46 lid 3
BarsG voor het Duitse beursrecht met zoveel woorden wordt bepaald.

20 Zie ook MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 17 en 20.

270 Zie B. Wessels, De NV 1993, p. 200.

271 MvA, Kamerst. TK, 1978-1979,13611, no. 6, p. 24.
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mededelingen gedaan worden die schromelijk overdreven zijn, en zal de
mededelingen in het prospectus over het algemeen als serieus gemeend
mogen opvatten.

272

(ii) Doelgroep

In  de wetsgeschiedenis betreffende de totstandkoming van artikel   6: 194
e.v. BW komt naar voren dat wat als misleidend beschouwd moet
worden onder meer bepaald wordt door "de intelligentie en het voor-
stellingsvermogen van het gemiddelde publiek, dat zich bewust is van en
niet laat beYnvloeden door het feit dat aan reclame vaak een zekere over-
drijving eigen is. „273

Daarbij moet er in concrete gevallen rekening mee worden gehouden
tot welke kring van personen de mededeling zich richt.274 Bij de beoor-
deling van wat misleidend is speelt daardoor een rol dat de ene belegger
deskundiger is dan de andere. Een mededeling zal voor een priv6persoon
eerder misleidend werken dan voor een professionele belegger met een
eigen beleggingsafdeling, die gemakkelijker kan beoordelen in hoeverre
op bepaalde mededelingen kan worden afgegaan.275 Een prospectus dat
is gericht tot een professionele groep van personen zal in dit licht dan
ook minder snel misleidend zijn dan een prospectus dat tot een breed pu-
bliek is gericht.276

Zo heeft het Hof ten aanzien van de kennis en de deskundigheid van
de  belegger  in  de  Co  op zaak aangeknoopt bij de "gemiddelde belegger".
Het Hof overwoog dat de grond voor het aannemen van een eigen verant-
woordelijkheid van de lead manager is de zorgvuldigheid die de lead
manager jegens de gemiddelde belegger in acht dient te nemen bij "emis-
sies als de onderhavige". Het Hof overwoog voorts dat de gemiddelde
belegger hoofdzakelijk op de inhoud van het prospectus is aangewezen en
er van uit mag gaan dat de lead manager niet lichtvaardig zijn naam aan
de emissie verbindt. Deze benadering is begrijpelijk in het licht van de
wetsgeschiedenis, waar het "gemiddelde publiek" aan de orde gesteld

rn Vgl. D.W.F. Verkade, Misleidende reclame, Monografie Nieuw BW no. B49, 1992, p. 36-
37, en in zon noot onder het Co op arrest, NJ 1996. 246, no. 29, en J.M. Boil. Prospectus-
aansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 1995, p. 171.

273 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 10; MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611,
no. 6, p. 24.

274 Aldus MvT Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 10; zie ook D.W.F. Verkade, Mislei-

dende reclame, Monografie Nieuw BW no. B49, 1992, p. 41-42.
275 Zie B. Wessels, NV 1993. p. 203.

276 Vgl. over het Zwitserse recht paragraaf 5c van hoofdstuk III.
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wordt.277 Daarbij dient echter de kanttekening te worden geplaatst dat
van een "gemiddelde belegger" niet werkelijk sprake is. Tegenover de
"kleine belegger" (waar het Hof het oog op lijkt te hebben) staat de
professionele (institutionele) belegger, die juist wel de beschikking heeft
over andere bronnen van informatie en niet "hoofdzakelijk op de inhoud
van het prospectus is aangewezen".278

De samenstelling van het "publiek" dat wordt bereikt door het
prospectus kan dan ook van geval tot geval verschillen. Met de woorden
"emissies als de onderhavige" brengt het Hof dit ook tot uitdrukking. Een
prospectus kan gericht zijn tot een breed publiek als waar het Hof op
doelde, doch in specifieke gevallen kan ook sprake zijn van een tot een
gespecificeerde groep personen gericht prospectus.279 Wat de lead ma-
nager en een dergelijke groep van elkaar mogen verwachten ten aanzien
van de bij de belegger aanwezige kennis, de te verstrekken informatie, en
het door de lead manager te verrichten onderzoek, zal door de samen-
stelling van de groep tot wie het prospectus zich richt sterk worden be-
invloed. Een private placement memorandum als hierboven  aan  de  orde
was280 Zal veelal slechts aan zeer professionele partijen worden ver-
strekt. De eisen die daarbij gelden zijn anders dan in het geval van een
tot het brede publiek gericht prospectus.

Dat de specifieke situatie van een belegger een rol speelt, kwam ook
aan de orde in een arrest van Hof 's-Hertogenbosch ten aanzien van een
geval  dat zich afspeelde  v66r de invoering  in  1980  van de nieuwe tekst
van artikel 1416a e.v. (oud) BW.281 Het Hof overwoog als volgt:

"Tenslotte: van belegger die voor plus minus f 22.470 aandelen in 66n maatschappij
nemen mag worden aangenomen, dat zij een prospectus met zorg en kritisch lezen,
zich ervan bewust dat een prospectus per definitie een wervend karakter heeft.
Iedere belegger in aandelen mag tenslotte geacht worden zich bewust te zijn dat een
belegging in aandelen een risico dragende belegging is. De prospectus van Dane
wijst daar overigens in de eindconclusie ook uitdrukkelijk op. De slotsom is dan
ook dat Doodkorte c.s. niet op goede grond kunnen stellen door de prospectus
misleid  te  zijn."

277 MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 24. Zie in deze zin ook hetgeen in paragraaf
4d (ii) van hoofdstuk III wordt vermeld met betrekking tot het Duitse recht. Zoals in paragraaf
5c van hoofdstuk III bleek wordt de hanteerbaarheid van het begrip 'gemiddelde belegger"
voor het Zwitserse recht in twijfel getrokken.

278 Zie ook Rohr, a.w., p. 216, voor het Zwitserse recht.

279 Zie ook J.M. Boil, Prospectusaansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor Effecten-

recht 1995, p. 192.

280          Paragraa f  3b  (ii).

281 Te  kennen  uit  Hoge  Raad 20 december  1985,  NJ  1986,  231.
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Daarbij moet in het geval van een tot een beperkte groep gericht prospec-
tus de selectie van die groep wel in zoverre effectief zijn, dat ofwel uit
het prospectus blijkt dat dat niet bestemd is voor anderen dan bepaalde
professionele partijen (zodanig dat anderen weten dat zij bijvoorbeeld het
vereiste kennisniveau zullen ontberen), ofwel het prospectus alleen  aan
geselecteerde partijen ter beschikking gesteld wordt.

Een voorbeeld van een geval waarin gesteld werd dat de bedoeling
bestond het prospectus slechts beschikbaar te stellen aan een bepaalde -
professionele - doelgroep, doch die bedoeling niet werd bereikt vormt het
hierboven reeds genoemde geval met betrekking tot de Canadese limited
partnership, waarbij feitelijk het prospectus beschikbaar werd gesteld aan
een bredere groep potentiale beleggers,   dan de groep waarvoor   het
aanvankelijk bestemd was.

Een ander voorbeeld, waar het niet beperkt blijven van de versprei-
ding van het prospectus tot een volgens de uitgever van het prospectus
beoogde doelgroep essentieel was, wordt gevormd door een tweetal
vrijwel identieke uitspraken van de Klachtencommissie Effectenbedrijf
van 21 maart 1995.282 Volgens het in die zaken aangesproken lid was
de bedoeling dat de effecten slechts zouden worden aangeboden aan
professionele marktpartijen. Om deze reden was een aanvankelijk onder
de Wet toezicht beleggingsinstellingen bij De Nederlandsche Bank inge-
diende vergunningsaanvraag ingetrokken. Het prospectus vermeldde
echter dat een aanvraag was ingediend. De onjuistheid (althans na de
intrekking van de aanvraag) van deze vermelding was voor de beoogde

doelgroep wellicht niet relevant (voor het benaderen van die doelgroep
was  immers geen vergunning nodig),  doch het prospectus  werd in feite
aangeboden aan particulieren, die ook daadwerkelijk in de stukken
belegden. Voor hen was naar het oordeel van de klachtencommissie de
onjuiste vermelding in het prospectus over de vergunningaanvraag
(tezamen met andere feiten: zie hierna onder (vii)) wel wezenlijk.

(iii) Misleiding wezenlijk

De misleidende mededeling dient betrekking te hebben op een feit dat van
wezenlijke aard is voor de afweging die de belegger maakt bij de aan-
koop van zijn effecten. Zulks ligt besloten in hetgeen hierboven onder (i)
ten aanzien van de wetsgeschiedenis werd opgemerkt.283 Deze norm

282 KCE 9509/9510, Uitsprakenblad 1996, p. 66, resp. p. 71.

283 Zie ook D.W.F. Verkade, Misleidende reclame, Monografie Nieuw BW 849, 1992, p. 38-40,

die aanknoopt bij het bij dwaling geldende vereiste dat de dwaling betrekking dient te hebben

89



MATERIEELRECHTELIJKE POSITIE

wordt, zoals in hoofdstuk III reeds aan de orde kwam, in de meeste van
de besproken buitenlandse rechtsstelsels ook gehanteerd.284 Is geen
sprake van een wezenlijk feit, dan kan niet worden aangenomen dat de
beslissing van de belegger is beinvloed door de misleidende mededeling.
Causaal verband tussen de verwerving van de effecten en die mededeling,
en derhalve causaal verband tussen de als gevolg van de verwerving van
de effecten geleden schade en de mededeling, kan dan niet worden aange-
nomen.

In hoeverre misleidende mededelingen wezenlijk zijn, in die zin dat
de belegger kan betogen dat wetenschap van de misleidendheid hem zou
hebben afgehouden van zijn investering, is een feitelijke vraag, waarbijhet belang van de misleiding moet worden afgewogen tegen de overige
feiten. Wordt bijvoorbeeld over het laatste boekjaar van een vennoot-
schap winst vermeld, terwijl in feite een substantieel verlies is geleden,
dan zal dit in wezenlijke zin misleidend zijn. Wordt echter een winst
vermeld  die  5 % hoger  ligt  dan de werkelijk behaalde winst, dan behoeft
dat niet wezenlijk te zijn geweest: ook bij vermelding van de iets lagere
werkelijke winst zou de belegger wellicht in de effecten hebben belegd.
Ook een omstandigheid als de aard van de aangeboden effecten kan
invloed hebben op de vraag of de misleiding wezenlijk is. Gaat het om
obligaties, dan is bijvoorbeeld de mate van winstgevendheid van de ven-
nootschap minder wezenlijk, dan wanneer het gaat om aandelen, waar het
dividend mede de waarde bepaalt.285 Een voorbeeld van een geval
waarin de misleidendheid niet wezenlijk is, is het geval dat als statutaire
zetel van de uitgevende instelling per abuis vermeld wordt Den Haag,terwijl de zetel in werkelijkheid te Amsterdam is. In een dergelijk geval
is - bijzondere omstandigheden daargelaten - bepaald onaannemelijk dat
deze fout voor de belegger relevant is.286 Voor een oordeel over wan-
neer een onvolledigheid wezenlijk is verwijs ik naar het in paragraaf (iv)
hieronder gegeven citaat uit het aldaar besproken arrest van Hof 's-
Hertogenbosch van 15 mei 1996.

op voor het aangaan van de transactie beslissende, althans bepalende factoren.
284     Zie de in hoofdstuk III, § 3f genoemde in Engeland gehanteerde norm "likely to influence the

mind  of a reasonable investor".
285 Zie ook paragraaf 4 (e) (iv) hierna.

286 Vergelijk R. Watter, Obligationenrecht II, 1994, aantekening 28 op artikel 752, die het
voorbeeld noemt van vermelding van een onjuiste oprichtingsdatum van de uitgevende
instelling.
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(iv) Onjuistheid of onvolledigheid van feiten, verwarrende mededelingen

Uit de wetsgeschiedenis en de tekst van artikel 6:195 lid 1 BW valt af te
leiden dat zich drie hoofdvormen van misleiding laten denken. In de
eerste plaats de voor de hand liggende vorm van misleiding, daarin
bestaand dat feiten opgenomen in de mededeling of gesuggereerd door de
mededeling onjuist zijn. Een dergelijke situatie doet zich voor in het
geval dat de mededeling wordt gedaan dat de winst over het afgelopen
jaar f 10 miljoen was, terwijl in werkelijkheid de winst slechts f 2
miljoen was.

De tweede hoofdvorm waarin misleiding zich kan voordoen is die
waarbij de feiten onvolledig zijn. De vraag is onder welke omstandighe-
den gesproken kan worden van onvolledige feiten. Ten aanzien van dit
punt geeft de wetsgeschiedenis weinig duidelijkheid. Wel wordt gesteld
dat de bepaling niet eist dat men in reclame-mededelingen steeds volle-
digheid betracht en dat men slechts mag verlangen dat de mededeling
"voldoende volledig is om te voorkomen, dat het publiek door hetgeen
wordt medegedeeld, gebracht wordt tot een verkeerde voorstelling
omtrent relevante feiten en aldus wordt misleid. "287 Een voorbeeld  van
een geval waarin sprake is van onvolledige feiten is hierboven in para-
graaf 5 van hoofdstuk IV genoemde geval van het tapijt waarover in een
advertentie wordt vermeld dat dit brandvertragend werkt, waardoor de
indruk wordt gewekt dat dit tapijt bij brand extra veilig is, terwijl
onvermeld blijft het wezenlijke gegeven dat het tapijt bij brand giftige
gassen verspreidt.

In het kader van een prospectus valt te verwachten dat van ontbre-
kende feiten vooral sprake zal zijn waar het betreft ontwikkelingen die
zich hebben voorgedaan sedert de datum van de laatste in het prospectus
vermelde jaarstukken, of in het kader van de toekomstverwachtingen. De
indruk dat de uitgevende instelling zich in een goede positie bevindt,
welke indruk ontstaat bij lezing van de jaarstukken, kan misleidend zijn
in het licht van feiten die na de datum van die jaarstukken zijn gebleken
of ontstaan, indien die feiten in het prospectus niet worden vermeld.288

Het scala van gevallen waarin sprake kan zijn van onvermelde feiten
beslaat echter meer dan alleen het gebied van de jaarstukken. Is bijvoor-
beeld sprake van een uitgevende instelling die handelt in tropisch hard-
hout, en komt er een algemeen verbod op de handel in dergelijk hout,

287 MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 14.
288 Zie in deze zin Raaijmakers, Ars Aequi 1995, p. 224, Slagter, TVVS 1994, p. 225, en

Verkade, noot onder het Co op arrest in NJ 1996, 246, no. 26.

91



MATERIEELRECHTELIJKE POSITIE

dan dienen dat verbod en de consequenties daarvan voor de uitgevende
instelling in het prospectus te worden vermeld, om bij de lezer van het
prospectus niet de onjuiste indruk te wekken dat de eerder behaalde
resultaten in de toekomst zonder problemen weer kunnen worden be-
haald.

Een prospectus kan ook onvolledig zijn in die zin dat het niet alle
door de toepasselijke regelgeving, als besproken in hoofdstuk II, vereiste
gegevens bevat. Dergelijke onvolledigheid hoeft niet steeds mee te bren-
gen dat het prospectus door ontbrekende feiten misleidend is, doch het
ontbreken van de door de regelgeving vereiste gegevens kan uiteraard
wel tot misleidendheid van het prospectus leiden. 289

Een nadere uitleg van de termen "juist" en "volledig" werd gegeven
door Hof 's-Hertogenbosch in een arrest van 15 mei 1996290 in een
geruchtmakende - nog lopende - procedure van de Vereniging van Effec-
tenbezitters tegen Philips Electronics  B.V.  In die procedure wordt Philips
ervan beschuldigd in 1989 en 1990 ten onrechte publiekelijk te optimisti-
sche mededelingen te hebben gedaan, waardoor beleggers schade zouden
hebben geleden.291 Het Hof overwoog als volgt:

"Met recht en reden heeft de rechtbank overwogen, dat mededelingen omtrent
behaalde resultaten juist en volledig moeten zijn. De begrippen "juist" en "volledig"
zullen evenwel ingevuW dienen te worden aan de hand van de gangbare gebruiken
en begrippen. Indien, bijvoorbeeld, voor de waarderingssystematiek een methode
wordt gekozen die gangbaar en algemeen aanvaard is, en die voorts consistent
wordt toegepast, zullen de aldus gepresenteerde waarden veelal als "juist" kunnen
worden aangemerkt. En met "volledigheid" wordt niet bedoeld dat elke paperclip
moet worden verantwoord, doch wel dat alle gebruikelijke gegevens van financiele
en bedriifseconomische aard, welke voor een verantwoorde oordeelsvorming door
(adspirant-)beleggers van doorslaggevend belang zijn, alsmede eventuele buitenge-
wone gegevens die weliswaar niet gebruikelijk worden vermeld, doch desondanks -
gelet op bijzondere omstandigheden - van dien aard zijn dat de vennootschap moet
begrijpen dat (adspirant-)beleggers een rechtens te respecteren belang bij kennisge-

ving daarvan hebben, worden gepresenteerd."

289  Aldus ook J.M. Boll, Prospectusaansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor
Effectenrecht 1995, p. 176.

290 Ten tijde van het afsluiten van het manuscript voor dit boek was deze uitspraak nog niet
gepubliceerd.

291 Het betreft hier derhalve geen prospectusaansprakelijkheid, doch mogelijke aansprakelijkheid
op grond van buiten een prospectus gedane mededelingen. Het Hof oordeelde dat "in beginsel"
de artikelen 14162 e.v. (oud) BW van toepassing waren. Uit de uitspraak blijkt echter niet dat
sprake was van aanbieding van enig goed of enige dienst (aandelen of anderszins) door Philips
of enige partij ten behoeve van wie Philips handelde. Niet duidelijk is derhalve hoe het Hof tot
dit oordeel kwam, in het licht van de tekst van artikel 1416a (oud) BW (artikel 6:194 BW).
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Het Hof geeft hiermee aan dat de juistheid of onjuistheid van een gege-
ven mede bepaald wordt door de context waarin dat gegeven is geplaatst.
Zo zal een bepaalde methode van voorraadwaardering tot een "juist"
resultaat leiden, ook indien een andere methode denkbaar is die tot een
ander resultaat zou leiden, indien de toegepaste methode gangbaar en
algemeen aanvaard is en consistent wordt toegepast. Ten aanzien van het
vereiste van volledigheid past het Hof een norm toe die aansluit bij de eis
dat de misleidendheid wezenlijk moet zijn in de zin als in de vorige
paragraaf besproken: "voor een verantwoorde oordeelsvorming door
(adspirant-)beleggers van doorslaggevend belang".

Naast de categorie8n van de onjuiste en onvolledige mededelingen is
in de wetsgeschiedenis 92 tenslotte nog de situatie genoemd dat medede-
lingen noch onjuist, noch onvolledig zijn, maar toch misleidend zijn
wegens de verwarrende wijze waarop zij zijn ingekleed. De memorie van
antwoord noemt het voorbeeld van een advertentie die een op zichzelf
juiste voorstelling van zaken geeft, maar misleidend is, doordat essenti8le
gedeelten ervan in een kleiner en daardoor minder opvallend lettertype
gedrukt zijn. Tevens wordt het voorbeeld genoemd van een reclameactie
voor mode-artikelen, waarbij Parijse attributen worden gebezigd. Het
kleine lettertype zou verwarring kunnen wekken, het noemen van Parijse
attributen zou de onjuiste suggestie kunnen wekken dat de mode-artikelen
uit Parijs afkomstig zijn.

Of de categorie "verwarrende mededelingen" werkelijk een afzon-
derlijke categorie vormt naast de categorie8n van de onjuiste en de
onvolledige mededelingen kan men zich afvragen. In het geval van
dergelijke verwarrende mededelingen zal immers het verwarrende aspect
meestal meebrengen dat sprake is van een onjuiste suggestie die in de
mededeling ligt besloten. Men zou derhalve in een dergelijke situatie ook
kunnen spreken van door de mededeling gesuggereerde feiten, die onjuist
zijn.293

Met de categorie "verwarrende mededelingen" verwant is het geval
van "overload information" in het prospectus. Daarvan is sprake indien
zodanige hoeveelheden feiten in het prospectus worden opgenomen -
eventueel nog eens op onoverzichtelijke wijze - dat voor de belegger
relevante zaken "ondergesneeuwd" raken. Die feiten kunnen dan wel in
het prospectus staan, doch er bestaat een gerede kans dat de belegger ze
niet zal ontdekken in de brij van informatie die hem wordt voorgescho-
teld  in het prospectus. Ook daardoor  kan het verkregen resultaat mislei-

292 MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, nr. 6, p. 14.

293 Zie  in deze  zin ook  Hopt, Die Verantwortlichkeit der Banken bei Emissionen,   1991.  par.  153.
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dend zijn. Verwezen zij in dit verband naar het citaat uit de Amerikaanse
Leasco-zaak, gegeven in paragraaf 2b (ii) van hoofdstuk III.

Zoals hierboven in hoofdstuk III bleek wordt in de meeste buiten-
landse rechtsstelsels onderscheiden tussen feiten die onjuist zijn en feiten
die de mededeling misleidend doen zijn omdat ze onvermeld gebleven
zijn. Zoals bleek gelden in het Duitse beursrecht voor deze twee situaties
zelfs verschillende normen waar het betreft de verwijtbaarheid. 294

(v) Bestaande feiten/toekomstverwachtingen

De misleidendheid kan betrekking hebben op feiten die zich reeds hebben
voorgedaan, zodat het vermelde of gesuggereerde feit reeds op het
tijdstip van de uitgifte van het prospectus onjuist is. Misleidendheid kan
echter ook betrekking hebben op in het prospectus vermelde toekomstver-
wachtingen  van de uitgevende instelling. Zo overwoog  het   Hof  in   de
Co op zaak dat de stellingen van de Vereniging onder meer de conclusie
konden dragen dat sprake was van misleidende mededelingen "ook met
betrekking tot hetgeen als toekomstverwachtingen van deze garant in het
prospectus wordt vermeld".295 Artikel  8  lid  2  van het Fondsenreglement
van de Vereniging voor de Effectenhandel bepaalt in dit verband dat in
het prospectus mededelingen moeten worden gedaan omtrent de verwach-
te gang van zaken.

Van toekomstverwachtingen kan uiteraard niet worden getist dat zij
zonder meer juist zijn, doch wel kunnen deze misleidend zijn, indien de
geformuleerde verwachtingen niet zijn gebaseerd op ervaringen uit het
verleden doch willekeurige optimistische stellingen zijn. In de uitspraak
van Hof 's-Hertogenbosch, die in de vorige paragraaf reeds werd bespro-
ken, werd zulks als volgt tot uitdrukking gebracht:

"Dat prognoses een onzeker element bevatten is vanzelfsprekend, en de beleggers
zullen zich daarvan bewust zijn althans dienen te zijn. Het bestaan van dat aan
prognoses inherente onzekere element behoeft een vennootschap er niet van te
weerhouden die prognose naar buiten te brengen. In zoverre heeft de rechtbank
terecht geoordeeld dat aan de "juistheid" van prognoses minder zware eisen dienen
te worden gesteld dan aan de juistheid van mededelingen omtrent behaalde resulta-
ten. Wel mag echter worden verwacht, dat die prognoses gebaseerd zijn op en
gerechtvaardigd woren door 'juiste en volledige" (in de zin van de hiervoor

294 Zie paragraaf 4d (iii) van hoofdstuk III.

295 R.0.5.6.
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weergegeven overwegingen) gegevens, in aanmerking genomen de bekende,
voorziene en redelijkerwijs voorzienbare ontwikkelingen. „296

(vi)  Grenzen aan de informatieverstrekking

Aan de in het prospectus te verstrekken informatie zijn uiteraard grenzen.
In de eerste plaats is te wijzen op het risico van het verstrekken van
"overload information" als hierboven genoemd. Voor de lead manager
kan het geven van overload information op zichzelf de aantrekkelijkheid
hebben dat hem achteraf niet snel het verwijt gemaakt kan worden dat hij
enig relevant hem bekend geworden feit niet heeft gemeld. Het nadeel
daarvan is, als gezegd, dat de belegger nauwelijks een behoorlijk inzicht
kan krijgen in wat het prospectus hem te bieden heeft, met als gevolg dat
het prospectus voor de belegger op zijn minst aan kwaliteit inboet, en
zelfs misleidend kan worden.

In de Duitse literatuur wordt in dit verband wel gesproken van "den
Ziehlkonflikt zwischen fehlenden Informationen und der Lesebarkeit der
Prospekte".297 De uitgevende instelling  en  de lead manager zullen  in  dit
verband een selectie moeten maken die er voor zover mogelijk toe leidt
dat het prospectus alle wezenlijke informatie bevat, en aan de andere kant
niet door omvang onhanteerbaar wordt. De keerzijde daarvan is dat het
de lead manager ook niet euvel geduid kan worden dat bij die selectie
feiten buiten het prospectus zijn gelaten die - achteraf bezien - belangrijk
waren. De toets moet daarbij zijn of in redelijkheid onder de omstandig-
heden die bestonden ten tijde van de uitgifte van het prospectus gedacht
kon worden dat in het kader van de begrenzing van de hoeveelheid infor-
matie in het prospectus het desbetreffende feit onvermeld kon blijven,
zonder dat de belegger onvoldoende geinformeerd zou zijn.

Een ander aspect waarbij de grenzen kunnen worden bereikt van wat
vermeld dient te worden betreft de categorie feiten waarvan vermelding
het belang van de uitgevende instelling of derden kan schaden. Zoals in
paragraaf 3f van hoofdstuk III al aan de orde kwam kent de Engelse
Financial Services Act een regeling voor ontheffing van vermelding van
feiten, waarvan vermelding strijd met het openbaar belang of het belang

296 Zie in deze zin voor het Duitse recht Hopt, Die Verantwortlichkeit der Banken bei Emissio-

nen, 1991, par. 156, en Schwark, Borsengesetz, 1994, aantekening 13 op paragrafen 45 en
46, en voor het Zwitserse recht C.A. Camenzind, Prospektzwang und Prospekthaftung bei
Offentlichen Anleiensobligationen und Notes, 1989, p. 99-100, Watter, Obligationenrecht H,
1994, aantekening 19 op artikel 752 en Rohr, Grundzilge des Emissionsrechts, 1990, p. 219.
Zie ook paragraaf 2b (iii) van hoofdstuk III over de wijze waarop het Amerikaanse recht
aansprakelijkheid voor mededelingen betreffende toekomstverwachtingen indamt.

297 Zie Pleyer/Hegel, ZIP 1985, p. 1372.
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van de uitgevende instelling mee zou brengen, mits - in het geval van een
beroep op het belang van de uitgevende instelling - niet aannemelijk is
dat de potentiele koper van de effecten ten aanzien van essentitle feiten
misleid zou worden. Een vergelijkbare benadering voor het Duitse recht
is te vinden bij Schwark, die meent dat bedrijfsgeheimen slechts dan ver-
meld hoeven te worden indien de regelgeving dat specifiek eist, mits het
achterwege laten van vermelding er niet toe leidt dat de lezer van het
prospectus wordt misleid.298

Ik meen dat ten aanzien van dergelijke feiten ook onder het Neder-
landse recht aangenomen kan worden dat zij in beginsel niet vermeld
behoeven te worden, mits de belegger niet ten aanzien van voor zijn
beleggingsbeslissing essenti8le feiten wordt misleid. Van de uitgevende
instelling kan niet verwacht worden dat zij vertrouwelijke gegevens zoals
bedrijfsgeheimen, openbaar maakt in het kader van een emissie. Ook kan
niet de eis worden gesteld dat van de emissie wordt afgezien omdat
sprake is van bedrijfsgeheimen die de uitgevende instelling niet openbaar
wil maken. De belegger kan zijnerzijds van de uitgevende instelling ook
niet verwachten dat deze zijn bedrijfsgeheimen in het prospectus prijs-
geeft, daargelaten dat zulks vaak ook niet in het belang van de belegger
zal zijn. Aan de andere kant dient er wel op te worden toegezien dat het
achterwege laten van een gegeven, omdat sprake zou zijn van een
vertrouwelijk gegeven zoals een bedrijfsgeheim, niet mag leiden tot het
onvermeld blijven van voor de beleggingsbeslissing essentiale feiten.

Ik zou in dit licht willen bepleiten dat voor vertrouwelijke gegevens
als bedrijfsgeheimen een wat zwaardere toets mag gelden dan de toets dat
het gaat om "wezenlijke" feiten, die in het algemeen geldt. Zoals de
Financial Services Act in dit verband onderscheidt tussen "material facts"
en "essential facts", zou ik ook voor het Nederlandse recht willen
verdedigen dat in het kader van de afweging tussen het belang van het
beschermen van vertrouwelijke gegevens zoals bedrijfsgeheimen, en het
belang van een goede informatie van de belegger, de toets bij dergelijke
vertrouwelijke gegevens mag zijn de vraag of het gaat om voor de
beleggingsbeslissing essentiele informatie (feiten waarvan met grote
waarschijnlijkheid te verwachten valt dat ze de beleggingsbeslissing mede
zullen bepalen), terwijl in andere gevallen de minder vergaande regel kan
gelden dat vermelding dient plaats te vinden indien het gaat om wezen-

298 BOrsengesetz, 1994, p. 360-361. Anders Assmann, Assmann/Schutze, Handbuch des
Kapitalanlagerechts, 1990, aantekening 41, die zonder voorbehoud lijkt te menen dat relevante
bedrijfsgeheimen in het prospectus dienen te worden vermeld, teneinde een volledig en
waarheidsgetrouw beeld te geven.
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lijke feiten (feiten waarvan aannemelijk is dat ze de beleggingsbeslissing
mede kunnen bepalen, doch dat niet behoeven te doen).

Het is in mijn ogen dan ook terecht dat het Fondsenreglement van
de  Vereniging  voor de Effectenhandel in artikel   10  lid 1, aanhef en  sub
b, een regel in deze zin kent. Dit artikel bepaalt dat de Vereniging
ontheffing kan verlenen van de verplichting tot vermelding van bepaalde

gegevens, wanneer zij van oordeel is dat de bekendmaking van die
gegevens in strijd is met het openbaar belang of aan de uitgevende
instelling ernstig nadeel zal berokkenen, in het laatste geval voor zover
achterwege laten van publicatie het publiek niet kan misleiden met
betrekking tot feiten en omstandigheden die van essentieel belang zijn
voor de beoordeling van betrokken effecten.

Ik veronderstel overigens dat deze problematiek zich in de praktijk
in beperkte mate zal voordoen, omdat de belegger vaak voldoende
geinformeerd zal kunnen worden zonder dat het bedrijfsgeheim wordt
prijs gegeven.

(vii) Voorbeelden van misleidende mededelingen

In de Nederlandse rechtspraak is in de Co op zaak en in de hierboven
besproken kwestie van de belegging in een Canadese limited partnership
een aantal voorbeelden van misleidende mededelingen te vinden. Voorts
zijn te vermelden een uitspraak van de President van de rechtbank te 's-

299
Gravenhage van 1 september 1995, en de twee onder (ii) hierboven
reeds genoemde identieke uitspraken van de Klachtencommissie Effecten-
bedrijf van 21 maart 1995.

In de Co op zaak was sprake van het niet vermelden van het feit dat
214 vennootschappen niet waren geconsolideerd, en dat consolidatie
daarvan tot een negatief eigen vermogen van DM 2 miljard zou hebben
geleid.   Het  ging de Vereniging daarbij derhalve om zowel onvolledige
feiten (niet vermelden van relevante non-consolidatie) als onjuiste feiten
(eigen vermogen veel te hoog opgegeven). Het kan geen twijfel lijden dat
niet-vermelding van dergelijke feiten de mededelingen in het prospectus
misleidend zou maken.

In het geval van de belegging in de Canadese limited partnership
was sprake van het niet vermelden van een wezenlijk gegeven. In haar
vonnis oordeelde de rechtbank in dit verband als volgt:

299 KG 1995, 826, besproken door B. Wessels in Nieuwsbrief BW 1995. p.  132.
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"Aangezien tussen partuen vaststaat dat in het "private placement memorandum"
niets vermeld stond omtrent de voortdurende aansprakelijkheid van een deelnemer
na zijn uittreden tot het bedrag van zijn inleg, en het "private placement memo-
randum" in zoverre niet volledig was, moet thans beoordeeld worden of deze
onvolledigheid een "material fact" betreft, met andere woorden of het vermelden
hiervan noodzakelijk was om een juiste afweging te kunnen maken. Daarveor acht
de rechtbank van belang dat het ten deze gaat om een in duur niet gelimiteerde
aansprakelijkheid, die niet gebruikelijk is na afstoting van de betreffende belegging,
zodat een doorsnee-belegger hiermee geen rekening behoeft te houden. Voorts is in
dit verband van belang dat - zoals eiser sub 1 onweersproken heeft gesteld - zijn
moeder en eiseres sub 10 destijds ook andere beleggingsmogelijkheden hadden. Bij
de afweging voorafgaande aan hun beslissing te kiezen voor deze belegging hadden
zij moeten weten dat na eventueel uittreden aansprakelijkheid tot het bedrag dat bij
uittreden werd terugbetaald, vermeerderd met rente, bleef bestaan. Het voortbestaan
van deze aansprakelijkheid acht de rechtbank dan ook essentieel en relevant en het
feit dat hieromtrent niets vermeld is in het "private placement memorandum" is een
onvolledigheid die leidt tot de conclusie dat dit stuk in dit opzicht misleidend in de
zin van artikel 1416a BW (oud) is. Het feit dat de moeder van eiser sub 1 en
eiseres sub 10 wisten dat deze belegging niet zou resulteren in een "makkelijke en
blijvende liquiditeit" kan hier niet aan af doen, omdat, zoals reeds overwogen, geen
rekening behoefde te worden gehouden met een blijvende aansprakelijkheid na
afstoting van deze belegging."

De Rechtbank toetst in deze overweging of sprake is van een "material
fact",  een feit waarvan vermelding wezenlijk  is  om een juiste afweging  te
kunnen maken. Deze regel, en de in dit geval getrokken conclusie dat
sprake is van een wezenlijk onvermeld feit, lijken mij juist.

In de uitspraak van de President van de rechtbank te 's-Gravenhage
was sprake van een prospectus waarmee beleggers werden geworven
voor belegging in een vennootschap die uit concessies in diamantmijnen
op naam van de belegger diamanten zou kopen. Het prospectus spiegelde
de belegger een rendement van jaarlijks 13,5% op verkooptransacties van
de diamanten voor. De president oordeelde dat van de mededelingen in
het prospectus tenminste 3 belangrijke door de gedaagden niet konden
worden waargemaakt (namelijk ten aanzien van de waarde van een
verleend onderpand, het jaarlijkse rendement  van  13,5%,  en  het  feit  dat
het om belastingvrij rendement zou gaan). Aldus was sprake van onjuiste
feiten van wezenlijke aard.

De uitspraken van de Klachtencommissie Effectenbedrijf hadden
betrekking op het niet vermelden van het feit dat de aanvraag van eenvergunning onder de Wet toezicht beleggingsinstellingen was ingetrok-
ken, dat een voor de beleggers wezenlijke kredietverzekering niet of niet
volledig was afgesloten, dat de beoogde plaatsing van USD 5 miljoen van
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de  effecten  niet werd gehaald  (er was ongeveer  USD 1,75 miljoen  ge-
plaatst), en dat na de in het prospectus vermelde sluitingsdatum - in strijd
met het prospectus - nog inschrijvingen werden geaccepteerd. De Klach-
tencommissie Effectenbedrijf oordeelde dat tegenover de stelling van
beleggers dat zij niet hadden ingeschreven indien zij van de gewijzigde
voorwaarden en omstandigheden op de hoogte waren geweest, het lid niet
aannemelijk heeft kunnen maken dat zij dit wel zouden hebben gedaan.
De Klachtencommissie oordeelde dat zowel sprake was van misleidende
mededelingen als van onzorgvuldig en onbetamelijk handelen. Van deze
feiten kunnen die ten aanzien van de vergunningsaanvraag en de krediet-
verzekering worden gezien als onjuiste feiten die het prospectus mislei-
dend maakten. De andere feiten maakten het prospectus niet misleidend:
een prospectus wordt niet misleidend door het enkele feit dat de beoogde
inschrijving niet wordt gehaald of dat (na de openbaarmaking) in strijd
met het prospectus wordt gehandeld. Uiteraard is wel denkbaar dat die
feiten op andere gronden onrechtmatig worden geoordeeld.

In de hierboven in paragrafen (iv) en (v) genoemde uitspraak van
Hof 's-Hertogenbosch oordeelde het Hof dat sprake kan zijn van medede-
lingen welke een misleidend karakter krijgen vanwege het feit dat andere
ontwikkelingen werden verzwegen. Het Hof had geconstateerd dat op 3
mei 1990 rampzalige berichten bekend werden gemaakt, terwijl op 10
april 1990 nog mededelingen werden gedaan die naar het oordeel van het
Hof suggereerden dat de winst over het eerste kwartaal van 1990 goed tot
zeer goed zou zijn. Het Hof achtte het "schier onvoorstelbaar" dat binnen
de organisatie van Philips hierover op 10 april 1990 nog geen signalen
bekend waren. Het Hof bekrachtigde het oordeel van de Rechtbank te 's-
Hertogenbosch van 10 juni 1994300 dat Philips bepaalde nadere gege-
vens diende te verstrekken over de feitelijke gang van zaken, teneinde
eisers aanknopingspunten voor bewijslevering te verschaffen. Hier was
derhalve aan de orde dat onjuiste feiten werden gesuggereerd als gevolg
van onvolledigheid van de mededeling.

De in hoofdstuk I, paragraaf 1 al genoemde Duitse Bond-zaak301
betrof een geval waarin het totaalbeeld van de vennootschap door on-
nauwkeurige en dubbelzinnige mededelingen over de financiifle positie en
verstrekte zekerheden, en door het weglaten van gegevens volstrekt
verkeerd werd voorgesteld. Daarbij achtte de rechter van belang   dat
belangrijke gegevens niet slechts ergens in het prospectus verborgen zijn
opgenomen, doch op een voor de gemiddelde belegger zodanig begrijpe-

300 Eveneens ongepubliceerd.

301 OLG Frankfurt 10 februari 1994, AG 1995, p. 134 e.v.
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lijke wijze zijn weergegeven, dat die belegger op basis daarvan tot een
beoordeling van het aanbod kan komen. Het feit dat dat niet was gebeurdmaakte het prospectus in de ogen van het Oberlandesgericht Frankfurt
onjuist. Daar kwam nog bij dat het prospectus onvoldoende informatie
gaf over aanzienlijke risico's die verbonden waren aan bepaalde investe-
ringen  van de uitgevende instelling.  Er  was  in dat geval derhalve sprake
van verwarrende en onvolledige feiten.

In de Amerikaanse BarChris-zaak werden als material misstatements
gezien

"the overstatement of sales and gross profit for the first quarter, the understatement
of contingent liabilities as of April 30, the overstatement of orders on hand and the
failure to disclose the true facts with respect of officers' loans, customers' delin-
quincies, application of proceeds  and the prospective operation of several alleys."

In dit geval was derhalve sprake van onjuiste en onvolledige feiten.
Vooral in de Duitse literatuur betreffende prospectusaansprake-

lijkheid is een scala van praktijkvoorbeelden te vinden van situaties
waarin sprake was van een misleidende mededeling.  Ik noem de volgende
voorbeelden, waarbij weer kan worden onderscheiden naar onjuiste feiten
en onvolledige feiten.

Voorbeelden van gevallen waarin sprake was van onjuiste feiten zijn
de volgende. Een bouwvergunning was niet voor 475 appartementen
verleend, zoals het prospectus vermeldde, doch voor 275 appartementen;
de mededeling in een prospectus dat financiering was vastgelegd tot het
einde van het jaar was onjuist; afzet van de productie was, in strijd met
hetgeen het prospectus vermeldde, niet zeker gesteld vanaf het jaar
waarin de productie werd gestart; gelden die afgeschermd moesten
blijven van het vermogen van de vennootschap waren weliswaar op een
afzonderlijke rekening binnengekomen, doch stonden tot de vrije beschik-
king van de vennootschap omdat zij direct werden doorbetaald aan de
vennootschap; de financi8le situatie van de onderneming werd voorge-
steld alsof daarmee geen enkel probleem was, terwijl in werkelijkheid
een gespannen financieringssituatie bestond; informatie over de financiale
situatie van de uitgevende instelling en verleende zekerheden was zodanig
onduidelijk en dubbelzinnig, dat daardoor bij derden verkeerde voorstel-
lingen over de onderneming ontstonden.302 Andere voorbeelden van
onjuiste feiten zijn een geval waarin in een prospectus kenbaar gemaakt
was dat een bedrijf "gekocht" was, terwijl nog geen koopovereenkomst

302 Hopt, Die Verantwortlichtkeit der Banken bei Emissionen, 1991, par. 152 en 153.
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was gesloten, en de situatie waarin de indruk gewekt werd dat toe-
komstplannen zeker gesteld waren, hoewel zich omstandigheden voorde-
den die reden gaven te menen dat het bereiken van de voorgenomen
doelen onzeker was. 303

Met betrekking tot onvolledige feiten worden in de Duitse literatuur
genoemd het geval van een prospectus, waarin het bestaan van zekerhe-
den voor een vordering wordt vermeld, zonder dat wordt vermeld dat die
zekerheden bij faillissement geenszins de vordering kunnen dekken, en
het geval van een prospectus, waarin melding wordt gemaakt van een
stuk grond in Florida, doch onvermeld blijft dat het gaat om een mangro-
ve moeras.304 Ook worden genoemd de situatie dat in de jaarstukken
van een aannemer de opbrengsten van gedeeltelijk afgerekende, doch in
het balansjaar nog niet voltooide industrieterreinen waren opgenomen,
terwijl onvermeld bleef dat de projecten in de toekomst risico's mee-
brachten, en een geval waarin het prospectus geen melding maakte van
overeenkomsten, die de strekking hadden een bepaalde koers in stand te
houden, en in zodanige mate het normale onderhouden van een marla te
boven gingen, dat daarin het gevaar van koersmanipulatie voor langere
tijd besloten lag. 305

d. Conclusie onrechtmatigheid

De lead manager heeft onrechtmatig gehandeld indien een door hem
openbaar gemaakt prospectus misleidende mededelingen bevat. Wat moet
worden verstaan onder openbaar is niet in een algemene regel vast te
leggen, doch uitgangspunt zal mogen zijn dat geen sprake is van open-
baar maken indien het prospectus  aan  een in omvang beperkte,  door  de
lead manager of de uitgevende instelling geselecteerde groep personen
wordt beschikbaar gesteld, en dat wel sprake is van openbaar maken
indien iedere belanghebbende de beschikking kan krijgen over het
prospectus. Gezien zijn rol bij de aanbieding van het prospectus zal de
lead manager als regel beschouwd moeten worden als een persoon die het
prospectus openbaar maakt  (en door anderen openbaar laat maken).   Een
nieuwe openbaarmaking van reeds eerder openbaar gemaakte gegevens
geldt als een openbaarmaking in de zin van artikel 6:194 BW.

Misleidendheid kan zich voordoen in de vorm van onjuistheid van

303 Assmann, Assmann/Schutze, Handbuch des Kapitalanlagerechts, 1990, aantekening 42.

304 Hopt, a.w., par. 160.

305    Schwark, B8rsengesetz, 1994, aantekening 19 op artikel 45 en 46.
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feiten, het ontbreken van feiten of in de vorm van mededelingen die
verwarrend zijn voor de lezer van het prospectus. Er dient sprake te zijnvan een voor de beleggingsbeslissing wezenlijke misleidendheid. Of de
mededeling misleidend is kan afhangen van de groep van personen tot
wie het prospectus zich richt. De misleidendheid kan betrekking hebben
op bestaande feiten en toekomstverwachtingen. Van toekomstverwachtin-
gen kan niet geeist worden dat zij altijd uitkomen, doch wel dat zij een
redelijke grondslag hebben en niet willekeurige optimistische stellingen
zijn. Aan de informatieverstrekking kunnen grenzen worden gesteld, met
name waar het betreft vertrouwelijke gegevens zoals bedrijfsgeheimen.
Verdedigbaar lijkt dat bedrijfsgeheimen onvermeld mogen blijven,
behoudens indien het gaat om voor de belegger essenti8le informatie.

Geconstateerd kan worden dat geen vaste normen gegeven kunnen
worden ten aanzien van de vraag wat verstaan moet worden onder
openbaar maken en wat verstaan moet worden onder misleidend, doch
dat wel grenzen en normen aangegeven kunnen worden die de lead
manager houvast kunnen geven.

4. Toerekenbaarheid

a. Inteiding, grondslag toerekenbaarheid

(i) Norm: wel onderzoeksverplichting, geen risico-aansprakelijkheid

Blijkens zowel artikel   6: 162   lid   3 als artikel   6: 195   lid   2   BW   is   de
onrechtmatige daad aan de gedaagde toerekenbaar indien deze aan zijn
schuld te wijten valt of krachtens de wet of de in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt. In dit verband dient de vraag
beantwoord te worden onder welke omstandigheden sprake is van schuld,
en of een risico-aansprakelijkheid (in de zin van aansprakelijkheid zonder
dat sprake behoeft te zijn van verwijtbaarheid) van de lead manager voor
schade ten gevolge van misleidende mededelingen moet worden aangeno-
men. Ten aanzien van de maatstaf voor toerekenbaarheid laat zich in dit
verband een grove indeling denken in gevallen waarin de lead manager
weet dat de mededeling misleidend is, gevallen waarin de lead manager
niet weet dat de mededeling misleidend is, doch dat door onderzoek had
kunnen weten, en gevallen waarin de lead manager redelijkerwijs geen
mogelijkheid had om zelfs met uitgebreid onderzoek wetenschap van de
misleidendheid van de mededeling te verkrijgen.

Het Hof oordeelde in de Co op zaak dat de lead manager van hetmisleidend zijn van een mededeling in het prospectus niet alleen een
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verwijt kan worden gemaakt indien hij wist van het misleidend karakter
van de mededeling, doch ook indien de lead manager niet de zorgvuldig-
heid in acht heeft genomen die hij jegens de gemiddelde belegger in acht
dient te nemen bij emissies zoals de onderhavige. Het Hof baseert dit op
het feit dat de belegger er vanuit gaat en er vanuit mag gaan dat de lead
manager zijn naam niet lichtvaardig aan de emissie verbindt.306 Deze
benadering brengt mee dat aansprakelijkheid niet slechts bestaat in het
geval dat de lead manager zonder onderzoek weet dat de mededeling mis-
leidend is, doch dat van de lead manager onderzoek mag worden ver-
wacht.

Aan de andere kant kan uit deze benadering van het Hof niet worden
afgeleid dat sprake zou zijn van een risico-aansprakelijkheid. Ik meen dat
er ook geen reden is om aan te nemen dat op de lead manager ook dan
aansprakelijkheid rust, indien hem geen verwijt treft. Zoals hierboven in
paragraaf 1 van hoofdstuk IV reeds aan de orde kwam zijn er geen regels
van EG- of Nederlands recht die een verplichting beheken dat een lead
manager bij een emissie betrokken is. Er zijn voorts geen regels die
specifiek bepalen dat de lead manager aansprakelijk dient te zijn in
bepaalde gevallen. Ik meen ook in de uitspraken in de Co op zaak geen
aanwijzigingen te kunnen lezen voor een aansprakelijkheid die verder
gaat dan die voor verwijtbaar handelen. Daarbij valt op te merken dat
ook de in hoofdstuk 3 besproken buitenlandse rechtsstelsels er alle van
uitgaan dat de lead manager gehouden is een bepaalde mate van onder-
zoek te doen, doch dat indien de lead manager het van hem te eisen
onderzoek heeft gedaan en daarbij de misleidendheid niet heeft vastge-
steld, hij niet aansprakelijk is. Die rechtsstelsels gaan derhalve ook uit
van een schuld-aansprakelijkheid en niet van een risico-aansprakelijkheid.
De basis voor aansprakelijkheid moet dan ook niet in de sfeer van een
risico-aansprakelijkheid worden gezocht.

307

De benadering van het Hof in de Co op zaak dat de basis voor
toerekenbaarheid moet worden gezocht in de sfeer van de verwachting
die ontstaat door het feit dat de lead manager zijn naam aan het prospec-
tus verbindt, lijkt mij de juiste. Die verwachting brengt mee dat de
belegger er vanuit gaat dat de lead manager een zekere mate van onder-
zoek verricht. De lead manager zal zich daarvan ook bewust moeten zijn.

306 Zie in deze zin ook Brondics/Mark, AG 10/1989, p. 340 voor het Duitse recht en Camenzind,

Prospektzwang und Prospekthaftung bei 6ffentlichen Anleihensobligationen und Notes, 1989,
p. 112 e.v. voor het Zwitserse recht.

307    Aldus ook L. Timmerman tijdens het congres "Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht".
zoals blijkt uit het verslag van dat congres van R.J. Botter in TVVS 1995, p. 325, en D.W.F.
Verkade in zijn noot onder het Co op arrest, NJ 1996, 246, no. 27.
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Het is het niet voldoen aan deze verwachting dat ertoe kan leiden dat de
lead manager aansprakelijk is. Voldoet de lead manager niet aan hetgeen
de belegger redelijkerwijs van de lead manager mag verwachten en vloeit
daaruit schade voort voor de belegger, dan kan de lead manager daarvan
in beginsel een verwijt worden gemaakt en kan aansprakelijkheid daarop
worden gebaseerd.   In het navolgende  ga  ik  er  dan  ook  van  uit  dat  voor
aansprakelijkheid van de lead manager vereist is dat sprake is van
verwijtbaarheid, en dat van verwijtbaarheid sprake zal zijn indien de lead
manager niet het onderzoek heeft gedaan dat onder de omstandigheden
van het geval redelijkerwijs van hem kon worden gevergd.

(ii) Normen voor diepgang onderzoek

Er van uitgaande dat de lead manager die zijn naam aan het prospectus
verbindt een bepaalde mate van onderzoek moet verrichten, zal moeten
worden vastgesteld welk onderzoek is vereist. Hierna komt naar voren
dat nog geen zeer duidelijke normen te geven zijn. Tevens komt hierna
naar voren dat de due diligence circulaires van de Vereniging voor de
Effectenhandel een zekere mate van houvast bieden.

Ik merk in dit kader op dat zowel de belegger als de lead manager
belang hebben bij duidelijke normen in dit opzicht. Beide partijen weten
dan waar zij aan toe zijn. Zonder duidelijke normen weet de belegger
niet in hoeverre hij mag afgaan op het onderzoek van de lead manager,terwijl de lead manager niet weet wat van hem wordt geaist. Of hij
aansprakelijk zal zijn of niet wordt dan voor hem onvoorspelbaar. Hij
kan dat risico ondervangen door een extreem diepgaand onderzoek te
doen, doch in de praktijk bestaat daartoe niet de mogelijkheid, omdat de
kosten prohibitief zouden worden. Duidelijke normen kunnen dilemma's
in dit verband voorkomen.

(iii) Informatie over onderzoek

De lead manager kan hetgeen de belegger van hem mag verwachten be-
invloeden door informatie te geven betreffende het door hem verrichte
onderzoek of zijn rol bij de emissie. In dit verband valt te denken aan
informatie als door de Hoge Raad in de Co op zaak aan de orde gesteld
ten aanzien van het feit dat bepaalde mededelingen van anderen dan de
lead manager afkomstig zijn en dat de lead manager daarvoor niet in-
staat.308 Daarnaast laat zich ook denken dat de lead manager specifieke

308 Zie hoofdstuk VI, paragraaf 2d (iii).
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informatie geeft over het door hem verrichte onderzoek en over het
hanteren van Chinese walls.309 Op de gevolgen van het geven van der-
gelijke vormen van informatie ga ik in in hoofdstuk VII. Daarnaast kan
ook externe informatie over het onderzoek van de lead manager een rol
spelen, zoals hierna onder d met betrekking tot de due diligence circulai-
res van de Vereniging voor de Effectenhandel aan de orde komt.

(iv) Economische benadering

In het kader van deze inleidende paragraaf verdient tenslotte nog vermel-
ding een benadering van de eisen die aan het door de lead manager te
verrichten onderzoek worden gesteld vanuit een economische optiek, die
is gegeven door J. Koelewijn.310 Koelewijn is, zoals hij zelf benadrukt,
geen jurist, doch econoom. Hij werpt vanuit de optiek van de econoom
een wat ander licht op de verhoudingen bij de uitgifte van een prospec-
tus. Koelewijn gaat uit van de kostenbesparing die wordt bereikt indien
niet iedere belegger afzonderlijk, doch een intermediair - zoals de lead
manager - ten behoeve van de gezamenlijke beleggers onderzoek ver-
richt. Hij leidt uit het daarmee te bereiken economische voordeel af dat
de lead manager verplicht zou moeten zijn dat onderzoek te verrichten en
aansprakelijk dient te zijn indien hij dat onderzoek niet of niet behoorlijk
verricht. 311

Ik ben van mening dat deze benadering niet voldoende recht doet
aan het onderscheid tussen hetgeen rechtens geldt en hetgeen economisch
wenselijk is. De gedachte dat vanuit economisch perspectief een voordeel
bereikt kan worden indien niet een groot aantal partijen onderzoek doet,
doch 66n partij ten behoeve van de anderen, is uiteraard juist. Het is
echter als regel niet in de eerste plaats de economische onwenselijkheid
van een bepaalde gang van zaken die er toe leidt dat bepaald gedrag tot
aansprakelijkheid leidt, doch veeleer een negatieve beantwoording van de
vraag of die gang van zaken als maatschappelijk aanvaardbaar beschouwd
kan worden. Wat economisch wenselijk is kan daarbij een rol spelen,
omdat tussen wat rechtens is en wat economisch is uiteraard geen onnodi-

309 Zie paragraaf g hierna.

310 De NV 1993, p. 66 e.v.

311 De benadering van Koelewijn moet worden onderscheiden van de "rechtseconomische

analyse; als beschreven door A.R. Leen en A.H.A. Sprenger in Bank- en Effectenbedrijf
1989, p. 25 e.v. Deze analyse laat zien hoe de lead manager zich in zijn gedrag kan laten
beinvloeden door enerzijds de kans op schade en de mogelijke schadehoogte en anderzijds de
kosten van voorkoming van de schade. Deze benadering verklaart echter niet waarom en in
welke gevallen de aansprakelijkheid bestaat. Ik laat haar daarom verder onbesproken.
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ge discrepantie moet ontstaan, doch de economische benadering behoort
niet - in de plaats van het oordeel over wat in het maatschappelijkverkeer betamelijk is - het leidende principe te worden.

Dat neemt niet weg dat die economische benadering tot een resultaat
komt dat tot op zekere hoogte vergelijkbaar is met het resultaat dat wordt
bereikt  via de juridische benadering.   Een  van de redenen waarom  de
wetgever koos voor versterking van de positie van degene die op de
mededeling afging was juist dat degene die de mededeling openbaarmaakte in een betere positie is om het bewijs van de juistheid en volle-
digheid van de mededeling te geven dan degene die op de mededeling
afging. De wetgever gebruikt daarmee een argument van redelijkheid, dat
sterk ge8nt is op de economische realiteit. Het met de regeling te berei-
ken economisch gezien meest gunstige resultaat wordt daarmee, althans
waar het betreft de bewijslastverdeling, een reden voor de wetgever omde positie van de belegger te versterken ten nadele van die van de uitge-
ver  van het prospectus.

In de volgende paragrafen ga ik nader in op de eisen die aan het
door de lead manager te verrichten onderzoek kunnen worden gesteld.
Daarbij komt eerst onder b de benadering van de Hoge Raad in de Co
opzaak aan de orde, die met name betrekking heeft op de jaarrekening.Daarna bespreek ik onder c de uitspraak van de rechtbank, en hetgeen in
het algemeen uit de uitspraken in de Co op zaak valt af te leiden. Vervol-
gens wordt onder d ingegaan op de due diligence Circulaires van de
Vereniging   voor de Effectenhandel. Tenslotte  zal ik onder  e  en   f  een
aantal algemene aspecten van het te verrichten onderzoek en de beoor-
deling van het prospectus door de lead manager bespreken.

b. Taak lead manager ten aanzien van de jaarrekening

(i) Co op arrest en jaarrekening

In het arrest van de Hoge Raad inzake Co op kwamen met name de door
de accountants van Co op goedgekeurde jaarstukken aan de orde. Door
de Vereniging werd onder meer gesteld dat misleidende mededelingenvervat waren in de jaarstukken van Co op, die in de prospectussen waren
opgenomen. De Bank voerde aan dat die jaarstukken door accountants
waren goedgekeurd, en dat zij daarop om die reden mocht afgaan.Uit het oordeel van de Hoge Raad valt af te leiden dat twee aspecten
de jaarrekening misleidend kunnen doen zijn in het kader van een pros-
pectus. In de eerste plaats kan zich het geval voordoen dat de jaarreke-
ning op de juiste wijze is opgemaakt, doch niet het voor de beleggingsbe-
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slissing wenselijke inzicht geeft. In de tweede plaats laat zich denken dat
de jaarrekening onjuistheden bevat. Op deze verschillende aspecten wordt
hierna onder (ii) en (iii), respectievelijk (iv) en (v) ingegaan.

(ii) Jaarrekening geeft niet het voor de beleggingsbeslissing wenselijke
inzicht

De Hoge Raad oordeelde in r.0.4.4  van het Co op arrest als volgt:
"Niet als algemene regel kan worden aanvaard dat een bank die optreedt als lead
manager bij de samenstelling van de tekst van het prospectus ten behoeve van een
emissie, zonder meer mag afgaan op jaarrekeningen van de emitterende vennoot-

schap indien deze reeds zijn gecontroleerd en goedgekeurd door een of meer
accountants. Zoals ook reeds naar voren komt uit hetgeen hiervoor onder 4.2 is
overwogen, kan een jaarrekening, die overigens overeenkomstig de daarvoor

geldende regels is opgemaakt, zonder dat zulks naar buiten blijkt onvoldoende
gegevens bevatten om degenen die overwegen in te schrijven op een door de desbe-

treffende rechtspersoon    Uit te geven obligatielening, in staat te stellen    zich    een

verantwoord oordeel te vormen omtrent de financiele toestand van de onderneming
en de  met haar  in een groep verbonden rechtspersonen en vennootschappen."

In r.0. 4.2 (waarnaar de Hoge Raad in de zojuist geciteerde passage
terugverwijst) had de Hoge Raad in verband met de stelling van de
Vereniging dat 214 vennootschappen ten onrechte in de jaarstukken niet
in de consolidatie waren opgenomen en dat consolidatie tot een tekort van
omstreeks twee miljard DM op de balans zou hebben geleid, overwogen
als volgt:

"In 's Hofs rov. 5.5 ligt besloten 's Hofs oordeel dat indien niet de activa en

passiva, baten en lasten van alle rechtspersonen en vennootschappen die met Co op
A.G. den groep vormen, in de jaarrekeningen van 1986 en 1987 van Co op A.G.
waren opgenomen, die jaarrekeningen aan beleggers die overwogen in te schrijven
op de door Coopag uit te geven obligaties, niet voldoende inzicht zouden kunnen
geven om een verantwoord oordeel te vormen omtrent het vermogen, het resultaat,
de solvabiliteit en de liquiditeit van Co op A.G. Dat oordeel behoefde geen nadere

motivering.
Ook indien het op zichzelf volgens de toepasselijke regels van jaarrekeningen-

recht was toegestaan de bedoelde 214 ondernemingen niet te consolideren, neemt

dit niet weg dat de in de prospectussen opgenomen jaarrekeningen van Co op A.G.
in het onderhavige geval misleidend konden zijn, waarbij mede van belang is de
door het Hof in dit verband gereleveerde stelling van de Vereniging dat deze
consolidatie zou hebben geleid tot een tekort van omstreeks twee miljard DM op de
geconsolideerde balans. Door het niet consolideren van de bedoelde 214 onderne-

mingen en het ook niet vermelden van het achterwege laten daarvan werd aan het
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publiek, waarop de prospectussen waren gericht, de mogelijkheid onthouden zich
ervan rekenschap te geven dat andere ondememingen met Co op A.G. in tan groep
waren verbonden en dat daardoor het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeit
negatief konden worden beinvloed en, zo de desbetreffende stelling van de Vereni-
ging juist is, ook inderdaad negatief werden beinvloed invoege als hiervoor
vermeld."

De Hoge Raad gaat er derhalve van uit dat een jaarrekening, ook indien
deze volgens de regels is opgesteld, onder omstandigheden onvoldoende

312gegevens kan bevatten. Boele wees er reeds op dat deze benadering
opmerkelijk is. Het uitgangspunt van het jaarrekeningrecht is dat een in
de juiste vorm opgemaakte jaarrekening nu juist weI voldoende inzicht
behoort te bieden.

Boele veronderstelt dat de Hoge Raad aldus oordeelde in verband
met het feit dat in het geval Co op de in de prospectussen opgenomen
jaarrekeningen opgemaakt waren naar Duits recht, dat andere eisen kan
stellen dan het Nederlandse.313 Hij wijst er op dat de zevende Richtlijn
betreffende de geconsolideerde jaarrekening ook voor Duitse ven-314

nootschappen een consolidatieplicht meebrengt, doch hij wijst er tevens
op dat die verplichting zich niet uitstrekt tot consolidatie van groepsmaat-
schappijen die geen dochtermaatschappijen zijn. Hij wijst er op dat de
Nederlandse wetgever verder is gegaan dan waartoe de Richtlijn ver-plichtte, en dat dat voor het Duitse recht niet hoeft te gelden. Boele
veronderstelt dat de Hoge Raad heeft gewild dat - nu het prospectus zich
richtte op het Nederlandse publiek - er in het prospectus melding van
gemaakt zou worden indien de Nederlandse regeling voor het Duitse
recht niet gold.

Het is inderdaad niet ondenkbaar dat dit de benadering van de Hoge
Raad is geweest. De Hoge Raad zal niet voor niets uitdrukkelijk hebben
verwezen   naar "de toepasselijke regels van jaarrekeningrecht".    Is   dit
inderdaad de benadering van de Hoge Raad geweest, dan kan met Boele
geconstateerd worden dat de harmonisatie van de effectenwetgeving -
juist in het licht van de regels die mogelijk moeten maken dat in het ene
land erkende prospectussen (met de daarin opgenomen jaarstukken) ook
in het andere land gebruikt kunnen worden 15 - door deze uitspraak in

312 TVVS 1995 nr. 95/3, p.66.

313 In deze zin ook D.W.F. Verkade in zijn noot onder het arrest in NJ 1996, 246, no. 23.

314 83/349/EEG.

315 Zie bijvoorbeeld de hierboven in hoofdstuk II reeds genoemde Eurolist-richtlijn en artikel 3
Bte 1995 en artikel 6 leden 4-6 Btb.
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de privaatrechtelijke sfeer enigszins tenietgedaan wordt. 316
Daar staat tegenover dat de Nederlandse belegger zich van de

verschillen tussen - in casu - het Duitse en het Nederlandse jaarreke-
ningrecht in de praktijk geen rekenschap zal geven, zodat denkbaar is dat
hij zich niet realiseert dat een naar het Duitse recht ingerichte jaarreke-
ning andere (niet noodzakelijkerwijs slechtere) informatie kan geven dan
een naar Nederlands recht ingerichte jaarrekening. Het laat zich derhalve
denken dat, als gevolg van het feit dat de belegger zich niet bewust is
van de verschillen, de naar buitenlands recht opgestelde jaarrekening die
belegger onvoldoende inzicht kan geven.

317

(iii) Met het oog op voldoende inzicht te nemen maatregelen

De Hoge Raad geeft niet met zoveel woorden aan hoe de lead manager
dient om te gaan met het geval dat een overeenkomstig de daarvoor
geldende regels opgemaakte jaarrekening onvoldoende gegevens bevat om
de belegger in staat te stellen tot een verantwoord oordeel te komen. Het
laat zich echter denken dat de lead manager, indien hij constateert dat
zich een dergelijke situatie voordoet - bijvoorbeeld omdat het toepasselij-
ke buitenlandse recht andere regelingen met betrekking tot de jaarreke-
ning kent dan het Nederlandse - hierover in het prospectus informatie
moet laten opnemen. Dit zou kunnen geschieden door opgave te doen van
verschillen tussen de toepasselijke regelgeving en de Nederlandse regel-
geving.

Hierbij doet zich echter het probleem voor dat het prospectus veelal
niet slechts is gericht op de Nederlandse beleggersmarkt, doch in een
internationale context wordt uitgegeven. Het aangeven van verschillen
met de Nederlandse regelgeving is dan slechts voor een gedeelte van de
potenti8le beleggers zinvol. Het aangeven van verschillen  met de rechts-
stelsels van alle landen waarin het prospectus wordt verspreid zal echter
nauwelijks doenlijk zijn.318 In dit verband moet er wellicht de voorkeur

316 Ik  verwijs  naar de uitgebreide argumentatie van Boele,  a.w.,p.67.

317 D.W.F. Verkade merkt in zijn noot onder het Co op arrest in NJ 1996, 246, no. 23, ook op
dat het recht inzake misleidende reclame/ongeoorloofde mededinging al lang leert dat
eventuele onrechtmatigheid beoordeeld moet worden naar het recht van het land waarop de
uiting gericht is. Het lijkt mij overigens in dit verband zinvoller aan te knopen bij wat de
belegger in dat land mag verwachten gezien de situatie en gebruiken in dat land (derhalve is
slechts in zoverre het recht van het relevante land van belang als dat recht die verwachting
beinvloedt).

318 Hier komt nog het risico bij dat de belegger door de omvang van het prospectus en de
veelheid van informatie het zicht op de door op de voor hem belangrijke aspecten dreigt te
verliezen: zie de in paragraaf 3c (iv) hierboven besproken problematiek van de "overload
information".
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aan worden gegeven er in het prospectus op te wijzen dat de daarin
opgenomen jaarrekeningen zijn opgemaakt naar de regels van het rele-
vante rechtsstelsel, en dat die regels anders kunnen zijn dan die in het
land van de belegger. De belegger die belang hecht aan de jaarrekening
kan zich hiervan dan rekenschap geven, en zelf bepalen of hij met deze
vermelding genoegen neemt, of tracht nadere informatie te verkrijgen
(bijvoorbeeld door met een eigen accountant te overleggen), dan wel
afziet van belegging in deze stukken en zich richt op effecten waarbij de
jaarstukken overeenkornstig zijn eigen recht zijn opgesteld. Het gevolg
daarvan zal wellicht zijn dat slechts professionele buitenlandse beleggers,
die beschikken over voldoende eigen kennis om zich een oordeel te
kunnen vormen, of beleggers die zich door professionele adviseurs laten
bijstaan, belangstelling zullen tonen voor de aanbieding.

Naast de vraag hoe te handelen in geval van jaarstukken die niet
naar Nederlands recht zijn opgemaakt, rijst de vraag of ook bij naar
Nederlands recht opgemaakte jaarstukken de lead manager moet aangeven
welke bijzonderheden zich voordoen. Zo wijst Slagter 19 er op dat een
jaarrekening die voldoet aan de eisen die in Nederland aan een jaarreke-
ning worden gesteld subjectieve schattingen en voorkeuren bevat (bij-
voorbeeld door de keuze voor een bepaald stelsel van waardering, van
afschrijven, etc.). Hij oordeelt dat die elementen bij een due diligence
onderzoek door een onafhankelijke accountant moeten worden ge81imi-
neerd. Deze benadering leidt uiteraard tot de vraag op welke gronden die
onafhankelijke accountant een keuze voor een ander stelsel dan het door
de uitgevende instelling voorgestane stelsel zou moeten motiveren, waar
ook het stelsel dat de uitgevende instelling toepast door de wetgever
wordt aanvaard. Ik vraag mij tevens af of Slagter hiermee niet in320

feite de doelmatigheid van ons huidige jaarrekeningrecht in twijfeltrekt.
De jaarrekening dient nu eenmaal om een goed inzicht in het reilen en
zeilen van de vennootschap te geven. Ons jaarrekeningrecht staat toe dat
daarbij bepaalde keuzes worden gedaan ten aanzien van waarderingen
etc. In de toelichting op de jaarrekening wordt aangegeven welke keuzes
zijn gedaan, zodat de belegger hierin inzicht heeft. Is desondanks voor
een goed inzicht vereist dat door de wetgever toegestane schattingen en

319 A & V 1995, p. 35 en TVVS 1994, p. 225-226. Als Slagter: D.W.F. Verkade in zijn noot
onder het Co op arrest, NJ 1996, 246, no. 26.

320 Zie in dit verband het citaat uit de uitspraak van Hof 's-Hertogenbosch van 15 mei 1996 in
paragraaf 3c (iv) hierboven, waar het Hof als Yuist kwalificeert een waardering volgens een
gangbare en consistent toegepaste methodiek, doch door het plaatsen van aanhalingstekens om
het woord "juist" aangeeft dat er ook andere systematieken kunnen zijn die onder omstandig-
heden evenzeer "juist kunnen zijn.
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voorkeuren worden ge81imineerd, dan werkt het systeem, ook buiten het
geval van publicatie in een prospectus, niet. 321

Aan Slagter kan echter worden toegegeven dat het verkrijgen van
nader inzicht in de toegepaste methodes (naast het inzicht dat de toelich-
ting reeds geeft) wellicht meer inzicht kan geven in de betekenis die aan
de jaarrekening in casu kan worden gehecht. In dat licht is het zinvol
daaraan aandacht te besteden. De Hoge Raad lijkt hier ook op te doelen
waar hij in het hierna onder (iv) gegeven citaat overweegt dat van belang
kunnen zijn de door de lead manager verkregen inlichtingen van de
accountant(s) van de uitgevende instelling en "de door hem (hen) gehan-
teerde methodes en maatstaven". Overleg  over die methodes en maatsta-
ven is - zeker in het licht van deze overweging van de Hoge Raad -
wenselijk.322

Voorts wordt de gedachte wel geopperd dat een jaarrekening een
ander doel dient  dan een prospectus.   Ik zou menen  dat  het  doel   van
publicatie van de jaarrekening in een prospectus in grote lijnen overeen-
stemt met dat van publicatie van een jaarrekening in het algemeen. De
jaarrekening dient toch om belanghebbenden bij de vennootschap, zoals
crediteuren, aandeelhouders en obligatiehouders, inzicht te geven in het
reilen en zeilen van de vennootschap. Die crediteuren, aandeelhouders en
obligatiehouders hebben dezelfde belangen ten aanzien van informatie als
potentiele aandeelhouders en obligatiehouders, die via een prospectus
worden geinformeerd  over een emissie. Juist  om die reden wordt ge8ist
dat jaarrekeningen in het prospectus worden opgenomen. 323

Voorts valt hierover op te merken dat, voor zover de jaarrekening
een ander doel dient, zulks niet meebrengt dat op de jaarrekening niet
afgegaan zou mogen worden, doch veeleer dat moet worden nagegaan of

321 Zie ook paragraaf (v) hieronder.

322 Zie in deze zin ook R.E. de Rooy, Bank- en Effectenrecht 1994, p. 28, die overleg met
deskundigen wenselijk acht. De Rooy noemt het voorbeeld van een "fairness opinie" in het
geval dat uit die opinie niet blijkt welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij de beoordeling
Dergelijk overleg laat zich goed vergelijken met het overleg met accountants over 'de door
hen gehanteerde methodes en maatstaven".

323 F. Motenaar merkt in A&V 1995, p. 108, op dat uit artikel 2:362 BW (onder meer bepalende
dat de jaarrekening een zodanig inzicht moet geven dat "voorzover de aard van de jaarreke-
ning dat toelaat" omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon een verant-
woord oordeel kan worden gevormd) valt af te leiden dat de jaarrekening van een vennoot-
schap niet bij uitstek geschikt is om de solvabiliteit van de vennootschap te bepalen. Ik acht dit
geen reden om te menen dat de lead manager niet op de juistheid van de jaarrekening zou
mogen vertrouwen. De bepaling kan hooguit worden gezien als een erkenning van het feit dat
(kennelijk) ook een volgens de regels opgemaakte jaarrekening ten aanzien van solvabiliteit en
liquiditeit maar beperkt inzicht kan geven, en derhalve als een erkenning (en wellicht ook
aanvaarding) van het feit dat de jaarrekening als middel om de toestand van de vennootschap
te bepalen zijn beperkingen kent.
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in het concrete geval naast de jaarrekening nog andere informatie moet
worden verstrekt. Zo laat zich denken dat de lead manager in het kader
van zijn onderzoek vaststelt dat een voor de doelgroep van het prospectus
wezenlijk feit niet zonder meer naar voren komt uit de (voor een bredere
doelgroep geschreven) jaarrekening. Het valt dan onder de algemene
verplichting van de lead manager om erop toe te zien dat in het prospec-
tus hierop wordt gewezen. Te denken valt hierbij  aan het geval  dat  de
uitgevende instelling in hoge mate afhankelijk is van een contract, dat
door de wederpartij  bij dat contract na vijf jaar kan worden be8indigd.
Zijn de aangeboden effecten obligaties met een looptijd van 10 jaar, dan
kan deze omstandigheid een specifiek risico voor de obligatiehouders
inhouden. Het is in dat geval wenselijk dit feit in het prospectus te
vermelden.

(iv) Onjuistheden/bedrog

De Hoge Raad gaat echter verder dan de constatering dat ook een op
juiste wijze opgemaakte jaarrekening, zonder dat zulks naar buiten blijkt,
onvoldoende gegevens kan bevatten voor een verantwoord oordeel bij het
nemen van de effecten. Hij overweegt als volgt:

"Het antwoord op de vraag of de bank in zodanig geval op de juistheid en volledig-
heid van de jaarrekeningen mocht vertrouwen, hangt af van de omstandigheden van
het geval. Daarbij kan onder meer van belang zijn of de inlichtingen welke de bank
heeft verkregen van de uitgevende instelling zelf of van de instelling die - eventueel
- de betaling van de Uit te geven obligaties garandeert, reden gaven om te twijfelen
aan de financiele positie van de uitgevende instelling en de garant. Voorts kunnen
daarbij van belang zijn inlichtingen die de bank heeft verkregen van de accoun-
tant(s) die de jaarrekening heeft (hebben) gecontroleerd en de door hem Olen)
gehanteerde methodes en maatstaven. Tenslotte kunnen voor beantwoording van de
hier bedoelde vraag ook van belang zijn de inlichtingen van de bank of de banken,
die de uitgevende instellingen tot client hebben of hebben gehad."

Uit de geciteerde woorden lijkt in het algemeen voort te vloeien dat de
lead manager de jaarrekening met een zeker wantrouwen moet benade-
ren, ook indien deze door accountants is goedgekeurd.324 Hij moet

324 M.J.G.C. Raaijmakers, AA 1995, p. 235 is van mening dat op het oordeel van accountants
door de opstellers van het prospectus niet zonder meer als "expert opinion" kan worden
afgegaan. Aldus ook W.J. Slagter, JutD 1992, p. 5. A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS 1994,
p. 144 zijn - met verwijzing naar de situatie in Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten -
van oordeel dat de lead manager in beginsel wei op de jaarstukken mag afgaan indien die is
voorzien van de goedkeurende verklaring van de accountant. tenzij er duidelijke aanwijzingen
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inlichtingen vragen en er rekening mee houden dat de inlichtingen die hij
krijgt hem reden kunnen geven om te twijfelen aan de financiele positie
van de uitgevende instelling en de garant. Hij moet - kort gezegd - de
mogelijkheid van fouten of bedrog niet bij voorbaat uitsluiten.

Uit dit citaat valt voorts af te leiden dat de Hoge Raad, met de
Rechtbank en het Hof, van mening is dat de lead manager in beginsel het
werk van de accountant niet hoeft over te doen. De lead manager mag
immers kennelijk op de juistheid en volledigheid van de jaarstukken
vertrouwen indien de omstandigheden - met inbegrip van eventuele
inlichtingen als door de Hoge Raad bedoeld - niet meebrengen dat hij
daarop niet mag vertrouwen.

(v) Met het oog op onjuistheden en bedrog te nemen maatregelen

Wat de Hoge Raad precies van de lead manager verwacht met het oog op
de mogelijkheid van onjuistheden en bedrog blijkt niet uit de geciteerde
overweging. Denkbaar  is  dat  in deze overweging de veronderstelling  is
vervat dat de lead manager een zekere mate van specifiek op de jaarreke-
ning gericht onderzoek doet.325 Het is echter evenzeer denkbaar dat de
Hoge Raad niet meer heeft willen zeggen dan dat bij het onderzoek dat
de lead manager overigens verricht (niet specifiek gericht op de jaarreke-
ning, doch mede en wellicht zelfs vooral op de andere gegevens die voor
de informatieverstrekking aan de kandidaat-kopers van de effecten van
belang zijn) gegevens naar voren gekomen kunnen zijn die ertoe leiden
dat de lead manager moet twijfelen aan de juistheid van de jaarreke-
ning.326 De Hoge Raad geeft immers slechts vrij neutraal aan dat "van
belang kunnen zijn" de inlichtingen die de lead manager uit de door de
Hoge Raad genoemde bronnen heeft verkregen.

Het komt mij voor dat de Hoge Raad geen uitdrukkelijke keuze
tussen deze twee benaderingen heeft gemaakt. De verwijzing naar het
verkrijgen van inlichtingen over "de door hem (hen) gehanteerde metho-
des en maatstaven" duidt er - als gezegd - op dat de Hoge Raad aanneemt
dat de lead manager informatie over de bij het opmaken van de jaarreke-
ning toegepaste normen zal verkrijgen. Dit is geen onderzoek met het

bestaan dat deze onjuist is.
325 Ik heb deze overweging aanvankelijk aldus opgevat. Zie Prospectusaansprakelijkheid,

Preadvies nr. 2 uitgebracht voor de Vereniging voor Effectenrecht, p. 73-74. Aldus als ik het
goed zie ook J.W. Winter, De N.V. 1996, p. 30-31.

326 Vgl. S.A. Boele, TVVS 1995, p. 68, die - na enige aarzeling - oordeelt dat in wezen niet

zoveel verschil bestaat tussen de benadering van de Hoge Raad en de regelingen in het
buitenland.
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oog op mogelijk bedrog of onjuistheden, doch op het bepalen van het
inzicht dat de jaarrekening geeft, zonder dat sprake behoeft te zijn van
afwijking van wat de wet eist. Dat ook onderzoek specifiek gericht op
mogelijk bedrog of onjuistheden zou moeten worden gedaan valt in deze
overweging niet met zoveel woorden te lezen. Het is in dit licht goed
mogelijk dat de Hoge Raad met het oog op mogelijke onjuistheden en
mogelijk bedrog niet meer heeft willen eisen dan dat de lead manager
beoordeelt dat door hem overigens verkregen informatie spoort met het-
geen in de jaarrekening valt te lezen, en dat hij - indien hij discrepanties
constateert - nader onderzoek doet.327

Zulks zou stroken met het wettelijke systeem betreffende jaarre-
keningen. De door wetgeving en regelgeving gereguleerde deskundigheid
en taak van de externe accountant, en diens onafhankelijkheid ten opzich-
te van de uitgevende instelling dienen immers te waarborgen dat de
gecontroleerde jaarrekening betrouwbaar is en een goed inzicht geeft in
de financiale toestand van de uitgevende instelling.328 Er van uitgaande
dat het wettelijk systeem voldoende waarborgen inhoudt om er voor te
zorgen dat de jaarrekening voldoende betrouwbaar is en het juiste inzicht
geeft, zou zulks in beginsel ook moeten gelden bij publicatie van diezelf-
de jaarrekening in een prospectus.329 De veronderstelling dat de jaarre-
kening niet zonder nadere controle op de mogelijkheid van misleidende
mededelingen in een prospectus kan worden opgenomen zou tevens de
vraag inhouden of het bestaande wettelijk systeem - dat moet leiden tot
jaarlijkse openbaarmaking van een betrouwbare jaarrekening - wel effec-
tief is.  Ik zou menen  dat er ofwel van uitgegaan moet worden  dat  op  de
door accountants gecontroleerde jaarrekening in beginsel kan worden
afgegaan, ofwel - indien de betrouwbaarheid van de jaarrekening daar-
voor onvoldoende bevonden wordt - het gehele systeem van publicatie
van de jaarrekening - dus niet slechts in verband met prospectussen -
herzien zal moet worden. Wordt dat niet nodig geacht, dan moet ook in
verband met de in het prospectus op te nemen jaarrekening worden

327 De Hoge Raad gaat naar mijn mening minder ver dan De Rooy, Bank- en Effectenbedrijf
1989, p. 13, die spreekt van "een zorgvuldigheidsverplichting om alle (financiele) informatie,
welke met betrekking tot een door deze begeleide emissie gepubliceerd wordt, nauwlettend te
onderzoeken en op juistheid en volledigheid te controleren" en daarmee lijkt aan te nemen dat
het werk van de accountant vrijwel moet worden overgedaan.

328 Zie artikel 2:362 lid 1 BW.

329    Zie in deze zin voor het Duitse recht Schwark, B8rsengesetz, 1994, aantekening 21 op §§ 45
en 46. Zie ook het hierboven onder (iii) opgemerkte met betrekking tot de gedachte dat een
jaarrekening een ander doel dient dan een prospectus. Anders: W.J. Slagter, TVVS 1994, p
226, die meent dat in het kader van het due diligence onderzoek een accountantscontrole dient
plaats te vinden.
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geconstateerd dat daarop in beginsel - ook zonder specifiek op de be-
trouwbaarheid van de jaarrekening gericht onderzoek - afgegaan moet
kunnen worden.

Bij het voorgaande komt dat de lead manager, indien hij wel speci-
fiek op mogelijke fouten in of bedrog ten aanzien van de jaarrekening
gericht onderzoek zou moeten doen, doch niet het werk van de accoun-
tants laat overdoen (wat - zoals gezegd - blijkens de uitspraken in de Co
op zaak nu juist niet hoeft), noodzakelijkerwijs oppervlakkig is. Het is
dan ook een kwestie van toeval of daarbij bijzonderheden aan het licht
kunnen komen. De waarde van dit onderzoek zou - zeker wanneer ook
nog eens de in de volgende paragraaf genoemde kanttekeningen in
aanmerking worden genomen - op zijn minst twijfelachtig zijn. Voorts
zou het voor de lead manager - juist door de noodzakelijkerwijs opper-
vlakkige aard van het onderzoek - moeilijk zijn te bepalen welk onder-
zoek hij moet doen.

De tweede benadering, waarbij de lead manager onderzoek naar
door deskundigen aangeleverde gegevens slechts dan behoeft te doen,
indien hij op grond van het resultaat van zijn overige onderzoek reden
heeft om aan de juistheid van die gegevens te twijfelen, strookt voorts
met de benadering zoals deze bijvoorbeeld in Engeland en Amerika
uitdrukkelijk in de wet is opgenomen en zoals in andere landen, zoals
Duitsland en Zwitserland, wordt aanvaard.330

In aanmerking nemende het wettelijke systeem betreffende de jaarre-
kening en tevens in ogenschouw nemende hetgeen in het buitenland op
dit punt geldt, ben ik van mening dat de onderhavige overweging van de
Hoge Raad gezien mag worden in het licht van de gedachte dat de lead
manager op de betrouwbaarheid van een jaarrekening slechts dan af mag
gaan indien hij op grond van zijn overigens verrichte onderzoek (dat
overigens mede op financiEle gegevens betrekking zal hebben, zoals
gegevens ten aanzien van de financi8le ontwikkelingen van na de laatste
balansdatum) geen redenen heeft om aan de juistheid daarvan te twijfelen,
doch    dat hij, indien hij dergelijke redenen niet heeft, geen specifiek
onderzoek naar de betrouwbaarheid van de jaarrekening behoeft te (laten)
doen.

(vi) Kanttekeningen bij de genoemde bronnen van informatie

De Hoge Raad noemt als informatiebronnen die kunnen leiden tot twijfel
aan de juistheid van de jaarrekening, inlichtingen van de uitgevende

330 Zie hoofdstuk III hierboven.
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instelling of de garant, inlichtingen van de accountants die de jaarreke-
ning hebben gecontroleerd, en inlichtingen van banken die de uitgevende
instelling tot client hebben of hebben gehad.331

Bij ieder van die bronnen van inlichtingen dient men zich te realise-
ren dat er specifieke redenen zijn waarom de waarde van de te verkrijgen
inlichtingen - althans waar het betreft de mogelijkheid van onjuistheden
of bedrog - beperkt is.332 Gaat het om het verkrijgen van inlichtingen
over de toegepaste methodes en maatstaven, als besproken onder (iii)
hierboven, dan is er geen specifieke reden te menen dat de te verkrijgen
informatie niet juist zou zijn. Dat ligt anders waar het gaat om de vraag
of op de juistheid en volledigheid van de jaarrekening vertrouwd kan
worden. De situatie dat op de jaarrekening niet vertrouwd kan worden
kan zich immers alleen voordoen indien de uitgevende instelling en de
accountant hun werk niet goed hebben gedaan of bedrog hebben ge-
pleegd. Dat zijn omstandigheden die de betrokkenen bij voorkeur zullen
willen verzwijgen of verdoezelen.

De uitgevende instelling heeft er bovendien belang bij dat de lead
manager zijn medewerking geeft aan de emissie. De uitgevende instelling
zal derhalve informatie die de lead manager kan doen twijfelen aan de
juistheid van door hem verkregen informatie, onderdrukken. Dat zal
zeker gelden waar sprake is van bedrog bij het samenstellen van de
jaarrekening: wordt in de jaarrekening opzettelijk onjuiste informatie ver-
spreid, dan zal de uitgevende instelling met het tegenover de lead mana-
ger bevestigen van die publiek verspreide informatie geen gewetens-
problemen krijgen. 333

De accountant zal evenzeer de lead manager slechts willen doen

331 Opgemerkt moet worden dat - met name door de "open" formulering: 'daarbij kan onder meer
van belang zijn..."    -  uit de overweging  niet is  af te leiden of de  Hoge Raad  er van uit  gaat
dat de lead manager steeds bij ieder van deze bronnen informatie verzamelt. Zie in deze zin
ook de noot van D.W.F. Verkade onder het arrest in NJ 1996, 246, onder 24.

332   Aldus ook A. F.J.A. Leijten, De N.V. 1995, p. 220-221, die mijn hierna genoemde - in mijn
preadvies (p. 75-77) ook reeds vermelde argumenten - als overtuigend aanduidt, doch
benadrukt dat onderzoek desondanks weI zin kan hebben.

333 Zie R.E. de Rooy, Emissies op de Nederlandse markt, serie Bank- en Effectenrecht no. 13,

1987, p. 46, Bank- en Effectenbedrijf 1989, p. 12, en Bank- en Effectenbedrijf 1994, p. 27.
De problematiek van de afhankelijkheid van informatie van de betrokken vennootschap speelt
niet alleen hier. Zie bijvoorbeeld P. van Schilfgaarde, Aantasting van concernfinanciering door
de actio pauliana en de actie uit onrechtmatige daad, in: Financiele kruisverbanden en andere
aspecten van concernfinanciering, 1987, p. 86, zie in deze zin ook L.H. Slijkhuis. Juridische
verhoudingen bij concernfinanciering, in Concemverhoudingen, concernfinanciering, mededin-
gingsrecht, 1984, p. 89, en J.W. Winter, Concernfinanciering, 1992, p. 248/249, die stelt "de
bank is een buitenstaander, die zich moet baseren op de informatie die de dochtervennootschap
of de moedermaatschappij haar verstrekt. Moedermaatschappij en dochtervennootschap zullen
soms de neiging hebben de zaken rooskleuriger voor te stellen dan zij zijn. "
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geloven dat de jaarstukken kloppen en een juist beeld van de vennoot-
schap tonen. Doet hij dat niet, dan laat hij ofwel uitkomen dat hij incom-
petent is, ofwel dat hij heeft meegewerkt aan bedrog. Ook van hem valt
juist in het geval dat er iets mis is met de jaarrekening niet te verwachten
dat hij daarover informatie zal geven of feiten zal vermelden die kunnen
leiden tot ontdekking van fouten of bedrog.

Banken die de uitgevende instelling tot cli8nt hebben of hebben
gehad zijn ook geen ideale bron van informatie. Is de relatie betindigd,
dan zal de betreffende bank reeds daarom geen actuele informatie kunnen
geven. Is de bank nog steeds bankier van de uitgevende instelling, dan
beschikt zij weliswaar over actuele informatie, doch zij mag zonder toe-
stemming van de uitgevende instelling die informatie niet aan een derde
verstrekken.334 Het is natuurlijk zo dat aan de uitgevende instelling ge-
vraagd kan worden om toestemming voor het geven van informatie en dat
indien die informatie niet wordt gegeven de lead manager daaruit kan
afleiden dat er iets mis is,335 doch dat neemt niet weg dat van de aldus
verkregen informatie niet al te veel mag worden verwacht. De realiteit
zal nu eenmaal zijn dat een huisbankier in verband met haar commerci8le
belang bij haar relatie met de clitnt er wel voor zal waken negatieve
informatie over de cliant te verstrekken, zolang zij daarvoor geen buiten-
gewoon goede gronden heeft. Zij zal wellicht niet een positief beeld
schetsen indien de haar bekende omstandigheden in werkelijkheid nega-
tief zijn,336 doch in een dergelijk geval zal zij ook aan de rand van
beeindiging van haar relatie met de client staan. In normalere omstandig-
heden zal de informatie van een huisbankier van de uitgevende instelling
iets zijn in de sfeer dat haar niet bekend is dat op de jaarstukken niet
vertrouwd kan worden. Daar komt bij dat indien er sprake is van bedrog
of verzwijging van feiten in de jaarstukken, ook deze huisbankier naar
mag worden verwacht daarvan het slachtoffer is. 337

Daarbij dient men zich ook te realiseren dat er sprake kan zijn van
koersgevoelige informatie, die een bank zelfs met toestemming van de

334 Hier  wordt op gewezen  door  De  Rooy  in  Bb  1995,  p.   15.  Zie  in dit verband  ook  BGH  II,   12

juli 1982, NJW 1982, p 2823-2826: "Auch mag eine Emissionsbank sch6n als Grunden der
Geheimhaltung in algemeinen nicht verpflichtet sein, die genaue H6he der Betriebsverluste in
den vergangenen Jahren im Prospekt zu offenbaren."

335 Boele, TVVS 1995, p. 69, werpt dit terecht tegen aan De Rooy.

336 Zij zou dan immers het risico lopen zelf aansprakelijk te zijn jegens de lead manager of de

beleggers indien achteraf blijkt dat de beleggers schade lijden die voorkomen zou zijn indien
de juiste informatie zou zijn verstrekt. Zie in dit verband Hoge Raad 10 december 1993, NJ
1994, 667.

337 Zie de literatuur venneld bij noot 333.
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uitgevende instelling niet aan 66n andere persoon, de lead manager, hoort
te geven. 338

In het licht van het Co op-arrest doet de lead manager er wijs aan na
te gaan welke informatie hij uit de door de Hoge Raad genoemde bron-
nen kan verkrijgen. In het voorgaande gaf ik aan dat daarvan wel-339

licht niet al te veel verwacht moet worden. Dit brengt niet zonder meer
mee dat het zinloos zou zijn te pogen inlichtingen te verkrijgen uit de
genoemde bronnen. Het is immers denkbaar dat in een enkel geval uit
overleg kan blijken dat op de jaarrekening niet afgegaan kan worden,
doch dit zal zich naar mijn inschatting niet vaak voordoen.

(vii) Conclusie taak lead manager ten aanzien van de jaarrekening

Op grond van het voorgaande meen ik dat de Hoge Raad er van uitgaat
dat de lead manager in het oog houdt of de wijze van opmaken van de
jaarrekening reden is om de belegger attent te maken op bijzondere
aspecten. Daarbij kan aan de orde komen het feit dat de jaarrekening
naar buitenlands recht is opgemaakt, wat aanleiding kan zijn tot het
geven van informatie over de verschillen tussen het recht op dit punt dat
de jaarrekening beheerst en het recht in het land van de belegger of tot
het meer algemeen waarschuwen voor mogelijke verschillen tussen deze
rechtsstelsels. De laatste benadering geeft de belegger minder informatie,
doch zal vaak reeds moeten worden gekozen, omdat de eerste benaderingbij een op een internationaal publiek gericht prospectus nauwelijks is te
hanteren. Daarnaast kan het verkrijgen van informatie over gehanteerde
methodes en maatstaven aanleiding geven tot het geven van informatie in
het prospectus met de strekking dat die methodes en maatstaven een
bepaalde kijk geven op de situatie van de vennootschap, en dat zich ook
een voor de belegger relevante andere benadering laat denken.

Ten aanzien van de mogelijkheid van bedrog en fouten zou ik
denken dat de lead manager dient na te gaan of de in zijn algemeenheid
uit zijn onderzoek verkregen gegevens niet strijdig zijn met gegevens in
de jaarrekening. Is dit het geval, dan kan dat reden zijn niet zonder meer
af te gaan op de jaarrekening. Is dit niet het geval, dan zal de lead
manager daarop mogen afgaan, overeenkomstig de situatie in het bui-
tenland.

338 Zie in dit verband het hierna opgemerkte met betrekking tot de zogenaamde Chinese walls

(paragraaf g).
339 Aldus ook A.F.J.A. Leijten, De NV 1995, p. 220, en D.W.F. Verkade in zijn noot onder het

Co op arrest, NJ 1996, 246, no. 26.
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c. "Ogen open"-principe/goed huisvader

Hetgeen de Hoge Raad overwoog ten aanzien van de verplichting van de
lead manager in het kader van de verwijtbaarheid heeft, als gezegd,
specifiek betrekking op de door de accountants gecontroleerde jaarreke-
ning. De uitspraak  van de rechtbank  in  de  Co op procedure heeft  in  dit
verband een wat meer algemeen karakter. De rechtbank overweegt als
Volgt:

"In het algemeen gesproken mag van de uitgever van een prospectus, zoals hier de
Bank, verwacht worden dat hij zich een zelfstandig oordeel vormt omtrent de
financiele positie van de debiteur van een obligatielening en omtrent de overige
omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen uit de obligatielening
beinvloeden. Daartoe dient de Bank zich tenminste te orienteren zowel bij het
betrokken bedrijf als in de financiele wereld, met name bij banken die bij het
bedrijf betrokken zijn (geweest)."

Tevens overwoog de rechtbank dat de bank de gelegenheid diende te
krijgen om bij akte concreet te stellen:

"- bij wie, op welke wijze en wanneer zij in de financiele wereld navraag naar
Co op AG heeft gedaan;

- welk onderzoek zij zelf bij Co op AG heeft gedaan.
De Bank zal daarbij dienen te vermelden of zij navraag heeft gedaan bij de
Deutsche Bank en, zo ja, welke reactie zij daarop heeft gekregen, en voorts of zij
inzage in de interne financiele rapportage van Co op AG heeft gevraagd, zo ja met
welk  resultaat,  en  zo neen waarom  niet."

De rechtbank neemt derhalve tot uitgangspunt dat de lead manager zich
een zelfstandig oordeel dient te vormen omtrent de financi8le positie van
de debiteur van een obligatielening en omtrent de overige omstandighe-
den die de nakoming van de verplichtingen uit de obligatielening be-
invloeden, en geeft tevens aan dat de lead manager zich dient te oritnte-
ren bij de uitgevende instelling en in de financi8le wereld. Het Hof gaat
in de Co op zaak uit van de zorgvuldigheid die de lead manager jegens
de gemiddelde belegger in acht dient te nemen bij emissies als de onder-
havige. Tevens neemt het Hof tot uitgangspunt dat die belegger er van uit
mag gaan dat de lead manager niet lichtvaardig zijn naam aan de emissie
verbindt. De Hoge Raad geeft - als gezegd - aan dat de lead manager
informatie verkregen kan hebben, die relevant is voor de beantwoording
van de vraag of de lead manager op de door de accountant gecontroleer-
de jaarstukken mag afgaan. Volledigheidshalve vermeld ik nog dat in de
hierboven in paragraaf 3 onder b genoemde uitspraak van Rechtbank
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Amsterdam van 12 juli 1995 de vraag of de lead manager een verwijt
kon worden gemaakt niet met zoveel woorden wordt behandeld.

Met hetgeen de rechtspraak aldus heeft opgeleverd staat nog betrek-
kelijk weinig vast, doch deze uitspraken lijken wel een bepaalde teneur te
hebben. Die teneur is naar mijn gevoelen dat van de lead manager ver-
wacht mag worden dat hij een zekere vorm van onderzoek doet, en
daarbij zijn ogen open houdt. Ik stel mij voor dat daarbij tot uitgangspunt
gekozen mag worden hetgeen verwacht mag worden van de "goed
huisvader",  die  bij het onderzoek handelt zoals  hij  ook zou handelen  als
het om zijn eigen belang ging, of, zoals artikel 11 (c) van de Ameri-
kaanse Securities Act bepaalt, als "a prudent man in the management of
his own property".340

Hij moet bij zijn onderzoek de bij hem bestaande kennis gebruiken
en in de gaten houden wat hem rondom de samenstelling van het pros-
pectus ter ore komt. Hij moet de informatie die hij van verschillen-341

de kanten verkrijgt onder ogen zien. Hij moet ook met betrokkenen over-
leggen om een beeld van de vennootschap te krijgen, en nadere informa-
tie vragen bij gebleken onduidelijkheden. Doet hij dat op een behoorlijke
en alerte wijze en blijkt hem daarbij niet van redenen om af te zien van
medewerking aan de uitgifte van het prospectus, dan kan hem geen ver-
wijt worden gemaakt indien later blijkt dat in het prospectus een mislei-
dende mededeling was opgenomen. Anderzijds kan de informatie die hij
aldus verkrijgt ertoe leiden dat hij van het geven van medewerking aan
de plaatsing of emissie af moet zien of wijziging van het prospectus moet
eisen, en dat, indien hij dat niet doet, hij van voor eventuele door de
belegger geleden schade aansprakelijk kan zijn.

In het oog moet worden gehouden dat de lead manager altijd in
belangrijke mate afhankelijk blijft van informatie van de uitgevende
instelling. Raaijmakers342 merkt in dit verband op "de uitgevende instel-
ling blijft primair verantwoordelijk en de Bank zal zich met een gepaste
mate van zorgvuldigheid van de juistheid van de verstrekte informatie
moeten vergewissen."  In de hierna te bespreken Circulaire 93-068 van de
Vereniging voor de Effectenhandel is in dit verband terecht de zinsnede
"onder erkenning  van het gegeven  dat zij vanwege  haar meer beperkte
toegang niet in dezelfde positie is als de ondernemingsleiding in haar
beoordeling van de status van de onderneming" opgenomen.

340 Zie paragraaf 2b (iii) van hoofdstuk IH. Zie in deze zin ook D.W.F. Verkade in zijn noot
onder het Co op arrest in NJ 1996, 246, onder 33 en 34.

341 Ik laat de gevolgen van eventuele mededelingen over Chinese walls hier nog buiten beschou-
wing. Ik verwus in dit verband naar paragraaf g hierna.

342 AA 1995, p. 225.
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E6n van de delen van het prospectus waarvoor dit in het bijzonder
geldt zal het onderdeel van het prospectus zijn met een beschrijving van
de toekomstverwachtingen. Dit is bij uitstek een onderdeel waarbij de
lead manager afhankelijk is van de uitgevende instelling. Het is immers
in de eerste plaats de uitgevende instelling die zich een oordeel kan
vormen over wat van de toekomst verwacht kan worden. De uitgevende
instelling kent haar bedrijf, haar branche, haar plannen en haar mogelijk-
heden het beste.343 De lead manager kan wel beoordelen en dient ook te
beoordelen of de toekomstverwachtingen logisch gezien enigszins in lijn
zijn met het verleden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de jaarrekening, met
algemene marktgegevens en met de overigens hem bekende feiten, doch
veel meer dan dat kan hij niet.344

Op grond van het Co op-arrest en hetgeen hierboven werd bespro-
ken ben ik van mening dat het "ogen open houden" principe en de vraag
of de lead manager heeft gehandeld als een goed huisvader, in beginsel
de toets moeten vormen bij het bepalen of de lead manager een verwijt
treft.  Hoe dat principe  in een concreet geval moet worden ingevuld  kan
uiteraard varitren, doch binnen zekere marges kan dit principe als
leidraad dienen. In het hiernavolgende zal ik onder e trachten hier nader
invulling aan te geven.

d. Due diligence Circulaires

(i) Inleiding

Het voorgaande gaat uit van wat de belegger van de lead manager mag
verwachten, indien die verwachtingen niet worden beinvloed door bijzon-
dere factoren. Een factor die in Nederland sinds enkele jaren die ver-
wachtingen beinvloedt wordt gevormd door de due diligence Circulaires
van de Vereniging voor de Effectenhandel.345

343 Vgl. R.E. de Rooy, Emissies op de Nederlandse markt, serie Bank- en Effectenrecht no. 13,

1987, p. 46, en J.M. Boll, Prospectusaansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor
Effectenrecht 1995, p. 197.

344 Zie in deze zin voor het Duitse, respectievelijk Zwitserse recht ook paragrafen 4d (ii) en 5c

van hoofdstuk III. Zie ook hetgeen in paragraaf 2b (iii) van hoofdstuk III wordt besproken
over de regels van Amerikaans recht die aansprakelijkheid voor toekomstverwachtingen
beperken. Zie voorts W.J. Slagter, TVVS 1994, p. 230, die opmerkt dat de lead manager zich
ten aanzien van de toekomstverwachtingen terughoudend dient op te stellen.

345 Circulaire 93-068  d.d. 9 september 1993. besproken  door S. Perrick,  JutI)  1993,  p.  7  e.v..

R.E. de Rooy, Bb 1994, p. 5 en Bank- en Effectenbedrijf 1994, p. 24, en A.G. Maris en S.A.
Boele, TVVS 1994, p. 144, en Circulaire 94-001. Er is overigens sprake van vervanging van
deze twee Circulaires door een reglement, dat alle regels zou moeten bevatten met betrekking
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In landen als Engeland en Amerika is reeds lang het verschijnsel vanhet due diligence onderzoek bekend.346 Hiermee wordt het onderzoekdoor de lead manager in het kader van een aanbieding van effecten
aangeduid. Dit onderzoek doet de lead manager om vast te stellen dat het
publiek niet wordt misleid.  Doet hij dit onderzoek niet, of niet voldoende
zorgvuldig, dan kan - vertaald naar de Nederlandse situatie - worden
gezegd dat hij niet datgene heeft gedaan dat de belegger redelijkerwijsvan hem had mogen verwachten. Bevat het prospectus misleidende mede-
delingen, dan kan dat meebrengen dat de lead manager voor de daardoor
ontstane schade aansprakelijk is, indien blijkt dat hij de misleidendheid
van de mededelingen zou hebben ontdekt in(lien hij w81 voldoende
onderzoek had gedaan.

(ii) Circulaire 93-068

De Vereniging voor de Effectenhandel had reeds in 1988 een due dili-
gence Circulaire uitgegeven, die een zekere verplichting tot het doen vanonderzoek inhield.347 Deze Circulaire gaf echter nauwelijks enig hou-
vast met betrekking tot het te verrichten onderzoek. Dat is vrij wezenlijk
veranderd na de publicatie in 1993 van Circulaire 93-068, die van
toepassing is bij introductie ter beurze van aandelen of certificaten van
aandelen. In deze nieuwe due diligence Circulaire valt het volgende te
lezen:

"Het lid dient een redelijk onderzoek te verrichten ten aanzien van de status van de
te introduceren onderneming in het licht van de vereisten voor beursnotering.

6.)

Op bijlage A wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en documentatie die
tenminste aan de orde moeten worden gesteld door een introducerend lid. Deze
onderwerpen en de documenten die daarop betrekking hebben, dient het lid te
bespreken met de onderneming.

Op basis van de ingewonnen informatie is het lid gehouden te komen tot een
oordeelsvorming omtrent de te introduceren onderneming, voorzover dit - onder

tot de procedure die leidt tot beursnotering.
346     Zie over dit begrip F.G.B. Graaf, Issues of Euromarket securities and syndicative Eurocurren-

cy loans, Serie Bank- en Effectenrecht no. 14, 1991, p. 75, en R.E. de Rooy, Bank- enEffectenbedrijf 1994, p. 24 e.v.
347 Circulaire 88-25.

122



TOEREKENBAARHEID

erkenning van het gegeven dat zij vanwege haar meer beperkte toegang niet in
dezelfde positie is als de ondememingsleiding in haar beoordeling van de status van
de onderneming - redelijkerwijs mogelijk is.

Tevens dient zij de informatie te gebruiken voor een verificatie van de inhoud
van het prospectus, met uitzondering van de gedeelten die van experts afkomstig
zijn of door experts zoals accountants en dergelijke zijn goedgekeurd.

De uitgevende instelling dient aan de Vereniging een verklaring af te geven

dat zij aan het introducerende lid de informatie heeft verstrekt als vermeld in
Bijlage A.

Het lid dient terzake van zijn onderzoek een dossier aan te houden dat aan de

Vereniging kan worden overlegd indien de Voorzitter aanleiding ziet hierom te
vragen. Het lid dient aan de Vereniging een verklaring af te geven, dat hij de due
diligenceprocedure heeft doorlopen en dat de uitgevende instelling de gevraagde
informatie ook daadwerkelijk heeft verschaft."

Deze Circulaire is een m.i. sterk verzwaarde uitwerking van het principe
"ogen open houden", dat ik hiervoor reeds besprak. Het introducerende
beurslid dient de in de bijlage genoemde onderwerpen en documentatie
aan de orde te stellen. Het dient overleg te plegen met commissarissen en
accountants van de onderneming. Het lid dient zich op basis van de
verkregen gegevens een oordeel te vormen, voor zover redelijkerwijs
mogelijk. Daarbij wordt - terecht 48 - met zoveel woorden onderkend
dat het introducerende lid niet in dezelfde positie is als de ondernemings-
leiding. Het lid dient de verkregen informatie te gebruiken voor een
verificatie van de inhoud van het prospectus voor zover niet afkomstig
van of goedgekeurd door experts.

Bijlage A bij de Circulaire noemt een groot aantal aan de orde te
stellen punten. Deze zijn voor een gedeelte van min of meer formele
aard, zoals bijvoorbeeld de eis dat de statuten van de vennootschap zijn
bekeken. Een belangrijk deel heeft echter betrekking op materiele aspec-
ten betreffende de vennootschap en het door haar gevoerde bedrijf. Zo
zal inzage moeten worden verkregen in belangrijke contracten en gentle-
man's agreements van de vennootschap, een overzicht van registraties
c.q. deponering van merken, octrooien en dergelijke, vergunningen,
verzekeringen, doelstellingen van de vennootschap, etcetera.

De in bijlage A gegeven opsomming is niet limitatief. De Circulaire
vermeldt met zoveel woorden dat de daarin genoemde onderwerpen "ten-
minste" aan de orde moeten worden gesteld. Wat verder aan de orde
moet worden gesteld zal weer moeten worden bepaald met behulp van de
"open ogen"-regel. Geeft het onderzoek van de in de bijlage genoemde

348 Aldus ook De Rooy, Bank- en Effectenbedrijf 1994, p. 27.
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onderwerpen aanleiding tot vragen of tot het specifiek onderzoeken van
nieuwe gegevens, dan zullen die vragen moeten worden gesteld en zal dat
onderzoek moeten plaatsvinden.

Bijlage B bij de Circulaire is een door de bestuursleden en com-
missarissen van de vennootschap in te vullen verklaring met betrekking
tot hun persoon. Zij dienen daarin onder meer vragen naar mogelijk
strafrechtelijk verleden, een mogelijk persoonlijk faillissement en derge-lijke te beantwoorden. Ook hieruit kunnen uiteraard gegevens naar voren
komen die voor de beoordeling van het prospectus door de lead manager
van belang zijn.

Het bestaan van deze Circulaire brengt voor beursintroductie van
(certificaten van) aandelen van na de invoering van de Circulaire naar
mijn mening mee dat de belegger mag verwachten dat de lead manager
onderzoek heeft verricht overeenkomstig het gestelde in de Circulaire. De
lead manager zal het risico lopen aansprakelijk te zijn voor schade indien
het prospectus misleidende mededelingen blijkt te bevatten, als hij het
door de Circulaire vereiste onderzoek niet heeft gedaan. Aan de andere
kant meen ik dat de lead manager, indien hij het door de Circulaire
geeiste onderzoek op behoorlijke wijze heeft gedaan - wat onder meer
mee kan brengen dat hij zijn onderzoek uitbreidt in verband met de
specifieke karakteristieken van het bedrijf van de uitgevende instelling of
naar aanleiding van de antwoorden op de vragen die de lead manager
heeft gesteld*9 - en daarbij geen redenen heeft gevonden om te menen
dat het prospectus misleidende mededelingen bevat, er geen verwijt van
kan worden gemaakt indien het prospectus desondanks misleidende
mededelingen blijkt te bevatten.350

Het voorgaande vloeit reeds voort uit het feit dat de Circulaire een
vrij gedegen onderzoek vergt, waardoor al gauw aan de verwachtingen
van de belegger zal zijn voldaan. Ik merk in dit verband echter op dat er
m.i. ook van uitgegaan mag worden dat de belegger de Circulaire kent.
Weliswaar zal de "kleine belegger" wellicht betogen dat hij van het
bestaan van de Circulaire geen weet had, doch de institutionele belegger

349 De woorden "Op bijlage A wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en documentatie
die  tenminste aan de orde moeten worden gesteld' hebben  m. i.  ook de functie  aan te geven dat
de specifieke situatie tot nadere vragen aanleiding kan geven.

350 Aldus ook S.A. Boele, TVVS 1995, p. 70; vergelijk ook A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS
1994, p. 144, die spreken van "een zeker belang" dat de rechter aan de Circulaire kan
hechten. Anders: R.E. de Rooy, Bb 1994, p. 15 en Bank- en Effectenbedrijf 1994, p. 26,
hoewel het verschil in inzicht wellicht vrij theoretisch is, daar het ook De Rooy er om lijkt te
gaan dat de lead manager zich niet zonder meer kan beperken tot het afwerken van de vragen
van de Circulaire, doch naar aanleiding van de antwoorden eventueel verder moet vragen.
Eveneens anders: W.J. Slagter, Risicobeheersing, Preadvies van de Nederlandse Vereniging
van Ondernemingsrechtadviseurs 1995, p. 29.
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en andere professionele beleggers kennen haar wel degelijk, terwijl ook
van tussenpersonen verwacht mag worden dat zij van een beursregel als
de Circulaire op de hoogte zijn. Ik meen dan ook dat - om in de termen
van het Hof in de Co op zaak te spreken - de "gemiddelde belegger" zelf
of via een tussenpersoon geacht kan worden kennis te hebben van de
Circulaire en de eisen die deze stelt. Van hem mag tevens worden
verwacht dat hij zich realiseert dat de lead manager zich aan de in de
Circulaire opgenomen normen zal houden. Hetgeen de gemiddelde
belegger van de lead manager mag verwachten wordt derhalve in belang
rijke mate bepaald door het in de Circulaire gestelde, in gevallen waarop
de Circulaire van toepassing is.

(iii) Circulaire 93-068 en deskundigen

De Circulaire sluit van de door de lead manager te verrichten verificatie
uit de gedeelten van het prospectus die van experts afkomstig zijn of
door experts zijn goedgekeurd. Slagter, Leijten en Winter 51 oordelen
dat de Circulaire in het licht van het arrest van de Hoge Raad inzake Co
op dient te worden aangepast, omdat de lead manager ook met betrekking
tot de door accountants goedgekeurde jaarstukken een onderzoekplicht
heeft. Ik meen dat de discrepantie die deze schrijvers zien tussen hetgeen
de Hoge Raad overwoog en hetgeen de Circulaire voorschrijft niet
bestaat.

Daarbij zij opgemerkt dat onder verificatie    m. i. moet worden
verstaan een vrij specifiek onderzoek dat er - voor zover onder de
omstandigheden redelijkerwijs mogelijk - toe moet leiden dat wordt
nagegaan of de in het prospectus vermelde wezenlijke feiten kloppen. In
het geval van onroerend goed waarvan de uitgevende instelling eigenaar
zou zijn volgens het prospectus zou verificatie inhouden dat in de regis-
ters wordt nagegaan of de uitgevende instelling staat ingeschreven als
eigenaar. Tevens zij opgemerkt dat de Circulaire niet zo uitgelegd moet
worden dat het feit dat geen verificatie van de jaarrekening plaatsvindt,
meebrengt dat de jaarrekening voor zoete koek geslikt zou moeten
worden door de lead manager. De "oordeelsvorming omtrent de te
introduceren onderneming"     van    de lead manager zal uiteraard    mede
moeten betreffen de vraag of zich wezenlijke discrepanties voordoen
tussen wat hij te weten komt bij zijn onderzoek en wat in de jaarrekening
wordt gesteld.

351 Respectievelijk A&V 1995, p. 34. De NV 1995, p. 221 en De NV 1996, p. 31.
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Dit in aanmerking nemend valt te constateren dat de noodzaak van
aanpassing van de Circulaire niet bestaat, indien de benadering van de
Hoge Raad wordt uitgelegd als inhoudende dat geen specifiek onderzoek
naar de juistheid van de jaarstukken behoeft te worden gedaan, doch dat
voor de beantwoording van de vraag of op die jaarstukken kan worden
afgegaan mede een rol speelt informatie die in het kader van het overige
onderzoek is verkregen. Van een verificatie van de jaarstukken in de zin
van een specifiek op de jaarstukken gericht onderzoek is dan ook in de
benadering van de Hoge Raad geen sprake, terwijl anderzijds het feit dat
een verificatie van de jaarstukken niet behoeft plaats te vinden er niet aan
in de weg kan staan dat indien uit het onderzoek gegevens naar voren
komen die reden geven te twijfelen aan de juistheid van de jaarstukken,
de lead manager gehouden is nader onderzoek te doen en - zo nodig -
zijn medewerking aan de uitgifte van het prospectus te weigeren. Daar-
naast is het verkrijgen van informatie over de door accountants gehan-
teerde methodes en maatstaven, waarvan de Hoge Raad spreekt, in mijn
ogen niet een "verificatie" van de jaarstukken, doch het vaststellen in
hoeverre de jaarstukken nadere toelichting behoeven met het oog op de
belangen van de belegger, zodat ook in dit opzicht geen sprake is van
strijd tussen de benadering van de Hoge Raad en die van de Circulaire.

Ik meen in dit licht dat niet behoeft te worden gesproken van een
discrepantie tussen deze due diligence Circulaire en hetgeen de Hoge
Raad  inzake  Co op overwoog.  In de overwegingen  van  de  Hoge  Raad
valt niet te lezen dat een verificatie van de jaarstukken dient plaats te
vinden. Uit die overwegingen blijkt juist dat de lead manager op de
jaarstukken mag vertrouwen (en deze niet behoeft te verifitren) indien de
"omstandigheden van het geval" geen aanleiding tot het tegendeel geven.

Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat ook indien zou worden
aangenomen dat de Hoge Raad in de omstandigheden van de Co op zaak
wel eist dat een specifiek op de juistheid van de jaarstukken gericht
onderzoek plaatsvindt, geen aanpassing op dit punt van de Circulaire
benodigd zou behoeven te zijn. Uitgaande van de stelling dat de belegger
mag verwachten dat de lead manager onderzoek heeft verricht overeen-
komstig het gestelde in de Circulaire, acht ik namelijk verdedigbaar dat
in situaties waarop de Circulaire van toepassing is de lead manager niet
gehouden is specifiek onderzoek te doen naar deskundigenberichten. De
Hoge Raad oordeelde immers over een situatie waarin de Circulaire niet
gold. In die situatie oordeelde de Hoge Raad dat de lead manager niet
zonder meer mocht afgaan op verklaringen van deskundigen, kennelijk in
de gedachte dat de belegger meer van hem mocht verwachten. In situaties
waar de Circulaire geldt heeft de rechter te oordelen over een andere
feitelijke situatie: namelijk de situatie dat de belegger en de lead mana-
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ger, als gevolg van hun beider bekendheid met de toepasselijkheid van de
Circulaire, houvast hebben aan de normen van de Circulaire. Dat brengt
mee dat de belegger mag verwachten dat het vrij zware onderzoek van de
Circulaire zal worden gedaan, doch ook dat de belegger zich dient te
realiseren dat geen specifiek onderzoek naar verklaringen van deskundi-
gen wordt gedaan.

352

Het voorgaande brengt - als gezegd - niet mee dat de lead manager
ongunstige informatie die hem overigens ter ore komt mag negeren,
indien die informatie er op zou wijzen dat de jaarrekening bijvoorbeeld
op bedrog berust, doch de lead manager behoeft bij afwezigheid van
negatieve signalen geen eigen onderzoek naar de jaarrekening in te
stellen.

(iv) Circulaire 94-001

Circulaire 93-068 heeft betrekking op introductie van (certificaten van)
aandelen. In Circulaire 94-001 wordt het bereik van eerstgenoemde
Circulaire uitgebreid. Circulaire 94-001 bepaalt dat ook in andere geval-
len dan dat van uitgifte van (certificaten van) aandelen een redelijk
onderzoek door het begeleidende lid van de status van de uitgevende
instelling in het licht van de vereisten voor beursnotering gewenst is. In
dat verband worden in deze Circulaire onder meer obligaties genoemd.
De Circulaire bepaalt dat de omstandigheden van het specifieke geval
bepalen of sprake moet zijn van een meer of minder diepgaand onder-
zoek.

Deze Circulaire geeft het publiek en de lead manager minder
houvast. Dat is enigszins begrijpelijk omdat niet voor ieder prospectus
dezelfde vorm van onderzoek verwacht mag worden. Waar het betreft
een introductie van aandelen is de belegger geinteresseerd in de winstver-
wachting van de vennootschap. Bij obligaties gaat het er vooral om of de
vennootschap te zijner tijd in staat zal zijn rente en hoofdsom te voldoen.
Of ook nog winst gemaakt wordt zal de houder van een obligatie in

352 Voor zover de discrepantie tussen de Circulaire en wat de Hoge Raad wenselijk acht werkelijk

zou bestaan meen ik dan ook dat Slagter, Leijten en Winter ten onrechte buiten beschouwing
laten dat in de Co op zaak de Circulaire juist niet aan de orde was, en dat de rechter derhalve
had te oordelen over een situatie waarbij de belegger niet uit dien hoofde bekend kon zijn met
het feit dat de lead manager zou afgaan op de door accountants goedgekeurde jaarstukken, en
deze niet zelf zou verifieren. Uitgaande van de gedachte dat de belegger bij toepassing van de
Circulaire daarmee rekening kan houden, bevindt de belegger zich in het geval van toepassing
van de Circulaire in een andere situatie, waarbij hij rekening kan houden met het feit dat de
lead manager zijn verificatie in beginsel niet mede op de jaarstukken richt, en er niet op mag
vertrouwen dat verificatie van de jaarstukken plaatsvindt.
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beginsel een zorg zijn.353 De aan de toekomstige obligatiehouder te ver-
strekken informatie is dan ook anders dan de aan de potenti8le koper van
aandelen te verstrekken informatie. 354

Het is in de gevallen bedoeld in deze Circulaire aan de lead manager
om te bepalen welke mate van onderzoek relevant is. De duidelijkheid
van Circulaire 93-068 wordt daardoor uiteraard niet verkregen. Circu-
laire 94-001 kan dan ook hooguit worden gebruikt als een handvat om te
trachten te bepalen wat de belegger mag verwachten van de lead mana-
ger.

(v) Conclusie due diligence Circulaires

Ik meen dat met Circulaire 93-068 de onderzoeksplicht van de lead
manager verzwaard is ten opzichte van de situatie in het verleden. De
uitspraken in de Co op zaak doen bepaald niet vermoeden dat door de
verschillende rechterlijke instanties van de lead manager een in sommige
opzichten vergaand onderzoek wordt geeist als in deze Circulaire wordt
opgelegd. Het beginsel  dat  de lead manager  zich moet opstellen  als  een
goed huisvader en zijn ogen open moet houden is in dee Circulaire ver-
vangen door een zwaardere norm, die specifiekere eisen stelt aan het
ogen open houden. Dat hoeft voor de lead manager geen bezwaar te zijn,
omdat deze Circulaire voor hem tot op zekere hoogte ook duidelijkheid
biedt. Tevens heeft de verplichting het in deze Circulaire omschreven
onderzoek te doen het voordeel voor zowel de lead manager als het
beleggend publiek dat de lead manager niet gedwongen wordt uit con-
currentieoverwegingen een enigszins serieus onderzoek achterwege te
laten (wegens de aan een uitgebreid onderzoek verbonden kosten), daar
hij weet dat zijn concurrentie een vergelijkbaar onderzoek moet
doen.355 Ik meen dat van een discrepantie tussen deze Circulaires en
hetgeen de Hoge Raad overwoog ten aanzien van door deskundigen
goedgekeurde of van deskundigen afkomstige mededelingen geen sprake
is. Aanpassing op dit punt van deze Circulaire lijkt dan ook niet nodig.

Ook Circulaire 94-001 leidt vermoedelijk tot een verdergaande
onderzoeksverplichting voor de lead manager. Bij deze Circulaire is
daaraan voor wat betreft de lead manager het bezwaar verbonden dat de
Circulaire geen duidelijkheid verschaft over wat van hem verwacht mag
worden.

353 Dit is uiteraard anders indien het bijvoorbeeld een converteerbare obligatie betreft.

354 Zie ook paragraaf e (iv) hierna.

355 Zie R.E. de Rooy, Bank- en Effectenbedrijf 1994, p. 26.
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Per saldo meen ik echter dat beide Circulaires een zinvolle functie
hebben, omdat derden meer duidelijkheid wordt geboden ten aanzien van
wat van de lead manager mag worden verwacht, terwijl zij de lead
manager duidelijker inzicht geven in de eisen die aan zijn onderzoek
worden gesteld en de grenzen die daarbij worden getrokken.

356

e.  Inhoud due diligence  onderzoek en voor diepgang  relevante factoren

(i) Inleiding

Hoe ver de lead manager in concreto bij zijn onderzoek moet gaan en
wat hij precies dient te onderzoeken valt uit de uitspraken in de Co op
zaak en uit de Circulaires niet af te leiden. Een algemene regel valt ook
moeilijk te geven, daar de aard van het onderzoek afhangt van de aard
van de gegevens waarover de lead manager reeds beschikt, de aard van
het bedrijf van de uitgevende instelling, etcetera. De praktijk werkt met
vragenlijsten ("questionnaires"), doch de inhoud van de te stellen vragen
kan sterk afhankelijk zijn van de aard van het bedrijf.357 In dit verband
valt te wijzen op de "guidance notes" van de International Primary
Market Association. Guidance note 4 geeft er blijk van hoezeer het aan
de lead manager is om te bepalen welk onderzoek moet worden gedaan:

"Lead Managers should carefully consider the appropriate level of due diligence to
be performed in the context of each issue.

It is impossible to prescribe whether or what due diligence procedures would be
appropriate in the circumstances of each issue, and procedures will vary greatly
from issue to issue (depending, for example, on the type of securities being issued,
the rights attached to those securities  and the nature of the issuer  and its business)."

Wel kunnen een aantal onderzoeksgebieden en een aantal factoren worden
aangegeven die voor het due diligence onderzoek en de beoordeling van
de daaruit verkregen gegevens relevant zijn. In het onderstaande laat ik
een aantal van die factoren de revue passeren. Daarbij zij opgemerkt dat
ik daarbij geen volledigheid pretendeer: juist door het feit dat de situatie
van geval tot geval zo sterk kan verschillen is het aantal mogelijkerwijs
relevante factoren niet begrensd.

356 Zie W.J. Slagter, TVVS 1994, p. 227, die oordeelt dat Circulaire 93-068 -het goede midden"

houdt.

357 Zie R. Foster, International Financial Law Review 1996, p. 26.
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Tevens zij opgemerkt dat de lead manager voor zichzelf zal moeten
bepalen welke gegevens "wezenlijk" zijn. Het is in de praktijk niet moge-
lijk alle contracten, merkenrechten en octrooien en dergelijke van de
uitgevende instelling te onderzoeken. De lead manager zal daartoe
normen moeten vaststellen die ten grondslag liggen aan zijn onderzoek.
Deze normen dienen als houvast om het onderzoek te beperken tot
datgene dat nog "wezenlijk" kan worden genoemd. Deze normen zullen
vaak van financi8le aard zijn (zoals bijvoorbeeld een vaststelling ten aan-
zien van leningsovereenkomsten, inhoudende dat deze worden onderzocht
voor zover zij een bepaald bedrag te boven gaan).

(ii) Doel en inhoud onderzoek

Het doel van het te verrichten onderzoek is te controleren of de medede-
lingen in het prospectus niet in enig wezenlijk opzicht misleidend zijn
en/of geen feiten zijn achterwege gelaten die hadden moeten worden
vermeld om de belegger in staat te stellen zijn investeringsbeslissing op
de juiste gronden te nemen.

Het onderzoek zal daartoe betrekking moeten hebben op financiale,
358fiscale, organisatorische, commerci8le en markttechnische factoren.

Daarbij kan een scala van aspecten aan de orde komen, varitrend van
specifieke aspecten van belangrijke contracten tot milieu-aspecten.359

Het specifiek juridische gedeelte van het onderzoek kan betrekking
hebben op statuten (doeloverschrijding, bevoegdheden, relevante bescher-
mingsconstructies), de juridische structuur, inschrijving in openbare
registers, bestemmingsplannen, arbeidsvoorwaarden (CAO's), belangrijke
contracten (bijvoorbeeld met leveranciers of afnemers, kredietverleners of
verzekeraars), octrooien en merken, notulen van bestuurs-, commissaris-
sen- en aandeelhoudersvergaderingen, etcetera. Daarbij kunnen "legal
opinions" van juristen die bepaalde juridische aspecten onderzoeken
(geldige ondertekening stukken, oordeel over buitenlands recht), een rol
spelen.

De financiEle kant van de due diligence heeft betrekking op de
controle of de jaarstukken consistent zijn met de overige de lead manager

358 Vgl. W.J. Slagter, TVVS 1994, p. 225.

359 Zie over het due diligence onderzoek naar Amerikaans recht uitgebreid L.P. Soderquist,
Securities Regulation, 1988, p. 252 e.v. en C.J. Johnson, Corporate Finance and the
Securities Law,  1991. p 225-249, welke laatste tevens een lezenswaardige (maar dan
enigszins als een spannend boek) beschrijving van een aantal gevallen geeft waarbij voortva-
rendheid bij het onderzoek belangrijke negatieve gegevens aan het licht bracht (Penn Central)
c.q. nodig was om vast te stellen dat de miljardair Howard R. Hughes (die nooit in de
openbaarheid trad) werkelijk zelf een bepaald stuk had getekend.
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gebleken feiten, het verkrijgen van inzicht in de door de accountants
gebruikte methodes en maatstaven, en het verkrijgen van informatie360

over ontwikkelingen van na de laatste balansdatum. In het kader van het
financiele onderzoek kunnen  ook van belang zijn "management letters",
afgegeven door de accountant aan het management, en door de lead
manager te verkrijgen "comfort letters" van accountants, bijvoorbeeld
betreffende de gang van zaken sedert de laatste balansdatum.

Het zojuist genoemde overleg over de methodes en maatstaven zal
onder meer betrekking hebben op de mate van voorzichtigheid die bij het
opmaken van de jaarstukken is betracht (genomen marges bij schattingen
kunnen indien zij aan de smalle kant zijn leiden tot risico's; zijn zij ruim,
dan kan het beeld nodeloos negatief worden), op de wijze waarop is
omgegaan met voorzieningen (onderhanden werk, debiteuren, pensioe-
nen, aansprakelijkheidsrisico's) en afschrijvingen, en hoe is omgegaan
met goodwill, de waarde van octrooien en merken en dergelijke. Daarbij
dient men zich te realiseren dat, zoals hierboven reeds aan de orde
kwam, de gemaakte keuzes, voor zover passende binnen het wettelijk
kader, vaak verdedigbaar zijn, zonder dat gezegd kan worden dat zij de
enig juiste zijn.361 De lead manager zal dan ook grote voorzichtigheid
moeten betrachten bij het vermelden van de mogelijke invloed die een
bepaalde toegepaste methode of maatstaf heeft op de jaarstukken.

De organisatorische kant van het onderzoek zal onder meer betrek-
king hebben op de structuur en efficiency van de financieel-administra-
tieve organisatie en op de managementstructuren. Tevens dient uiteraard
aandacht besteed te worden aan economische en commercitle aspecten,
zoals een beoordeling van de markt waarin de uitgevende instelling
opereert. Afhankelijk van de aard van de activiteiten van de vennootschap
dienen daarnaast mogelijke milieuvervuilingsaspecten in het onderzoek
betrokken te worden. Voorts is te denken aan het verkrijgen van inzicht
in technische aspecten, doch het zal al gauw te ver voeren te verwachten
dat de lead manager (zelf of met behulp van deskundigen) technische
processen van de uitgevende instelling controleert op hun toepasbaarheid,
indien er geen reden is te twijfelen aan het feit dat ze werken.

Het is wenselijk dat in het kader van het onderzoek een bezoek
wordt gebracht aan de bedrijfsgebouwen en terreinen van de uitgevende
instelling, teneinde een zekere mate van "gevoel" voor het bedrijf te
krijgen. Een dergelijk bezoek kan helpen om inzicht te krijgen in de

360 Zie paragraaf b hierboven.

361 Zie in dit verband ook de hierboven in paragraaf 3c (iv) besproken uitspraak van Hof 's-
Hertogenbosch ten aanzien van de 'juistheid" van gegevens in het licht van een gekozen
waarderingssystematiek.
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mogelijke probleemgebieden.
In het kader van de afsluiting van het onderzoek is tenslotte wense-

lijk om, nadat het prospectus is opgesteld en is gecontroleerd aan de hand
van de resultaten van het onderzoek, van de directie van de uitgevende
instelling en eventuele aanbiedende aandeelhouders een verklaring te
verkrijgen met de strekking dat de mededelingen in het prospectus naar
hun oordeel juist zijn en dat geen gegevens ontbreken die voor de beleg-ger bij zijn beleggingsbeslissing relevant zijn.362 Het vragen van een
dergelijke verklaring dwingt betrokkenen zich er nog een keer op te
bezinnen of het prospectus werkelijk de noodzakelijke informatie biedt,
en kan daardoor leiden tot wenselijke correcties. De wetenschap vooraf
dat een dergelijke verklaring zal worden gevraagd kan voorts dienen om
de openheid gedurende het gehele onderzoek van de zijde van de uitge-
vende instelling te vergroten.

Gaat het om aan de Amsterdamse beurs te noteren effecten, dan
zullen daarbij de regels van de hiervoor besproken due diligence Circu-
laires in acht genomen moeten worden en zal onderzoek als daarin
omschreven moeten plaatsvinden. Een belangrijk deel van dat onderzoek
zal in de praktijk in het kader van het hierna beschrevene echter ook
plaatsvinden indien die Circulaires niet van toepassing zijn.

(iii) Aard van de vennootschap en haar bedrijf

Factoren die relevant zijn voor de aard en diepgang van het te verrichten
onderzoek en de beoordeling van de daaruit verkregen gegevens zijn de
aard van de vennootschap en het door haar gevoerde bedrijf. In dit
verband vallen de volgende factoren te noemen:

-    Bekendheid van de lead manager met de uitgevende instelling, en de
reputatie van de uitgevende instelling, al dan niet tot uitdrukking
komende in ratings. Is sprake van een vennootschap met hoge
ratings en een naam dat zij een solide en financieel stabiel beleid
voert, dan zal zulks er toe leiden dat het onderzoek minder diep-
gaand behoeft te zijn dan wanneer het gaat om een vennootschap die
lage of geen ratings heeft of er om bekend staat regelmatig wilde en
riskante ondernemingen op te zetten. Daarbij kan de beschikbaarheid
van openbare gegevens over de uitgevende instelling tevens een rol
spelen.

362 Zie ook het slot van het citaat uit Weinberger v. Jackson in paragraaf f hierna.
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-    De kwaliteit en betrouwbaarheid van het management van de uitge-
vende instelling vormen eveneens belangrijke factoren. Onervaren
management of een bestuur waarin slechts 66n ervaren persoon,
wiens wegvallen tot het verdwijnen van wezenlijke kennis en erva-
ring zou leiden, zitting heeft, brengt grotere risico's mee voor de
belegger dan indien sprake is van een breed opgezet management.
Daarnaast is van belang de indruk die bestaat van het management.
Dit is uiteraard een subjectief gegeven, doch in de praktijk is dit een
factor waarmee rekening moet worden gehouden.

363

-   Het financi8le beleid en de financitle stabiliteit van de uitgevende
instelling spelen uiteraard tevens een rol: wordt in de praktijk een
vrij conservatief financieel beleid gevoerd, dan zullen de risico's
voor de belegger allicht minder zijn en zal minder behoefte bestaan
aan diepgaand onderzoek, dan in het geval van een wat meer specta-
culair (al dan niet "creatief') financieel beleid. In dit verband valt
ook te denken aan de kwaliteit van de interne financiele controle en
aan factoren als de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen.

-    De aard van het bedrijf speelt daarnaast een belangrijke rol bij het
onderzoek zelf en bij de beoordeling van de daaruit verkregen
gegevens. Hierboven 64 noemde ik al het voorbeeld van een bedrijf
dat in hoge mate afhankelijk is van een bepaald contract. In dat
geval dient beoordeeld te worden of de kans dat dat contract wordt
beeindigd groot is, en of er in geval van beeindiging alternatieven
zijn. Ook speelt in dat verband een rol de vraag of sprake is van een
markt die "cyclisch" is in die zin dat voor het soort bedrijf goede
periodes met een sterke markt worden afgewisseld met dieptepunten
(denk   bijvoorbeeld   aan   de van oogsten afhankelijke koffieprijzen).
Te denken valt ook aan potenti8le milieuproblemen (chemische
bedrijven) of risico's met betrekking tot produktenaansprakelijkheid
(zoals in de pharmaceutische industrie kan voorkomen: een voor-
beeld is de Softenon-kwestie).

-    Tevens kan relevant zijn de politieke en economische situatie in het
land van vestiging van de vennootschap of een land waar een be-
langrijk gedeelte van de werkzaamheden plaatsvindt of zich een
belangrijke afzetmarkt bevindt. Zo biedt Oost-Europa enerzijds

363 Zie in dit verband ook paragraaf b (vi) hierboven.

364 Paragraaf 4b (iii).
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mogelijkheden voor grote ontwikkelingen, doch laat de politieke en
economische stabiliteit in veel Oosteuropese landen te wensen over.
In het kader van het te verrichten onderzoek en de beoordeling van
de gegevens dient de lead manager zich van dergelijke factoren
rekenschap te geven.

(iv) Aard van de aanbieding

De mate waarin onderzoek moet worden gedaan en het soort van onder-
zoek is tevens afhankelijk van de aard van de aanbieding van effecten. Zo
is bij een emissie van obligaties voor de belegger met name van belang teweten of de uitgevende instelling hoofdsom en rente zal kunnen voldoen
gedurende de looptijd van de obligaties. Een aandeelhouder zal zich
echter vooral bekommeren om het vermogen dividenden te genereren en
de mogelijke toename van de intrinsieke waarde van de vennootschap.
Het in verband met obligaties te verrichten onderzoek heeft daardoor een
andere (minder verstrekkende) aard. Dit ligt echter weer anders indien
sprake is van in aandelen converteerbare obligaties, omdat dan toekom-
stig dividend en de toekomstige ontwikkeling van de intrinsieke waarde
van de vennootschap weer wel een rol spelen.

365

De aard van de aanbieding kan ook invloed hebben op de moge-
lijkheid onderzoek te doen. In dit verband valt te denken aan het geval
dat effecten worden aangeboden door een ander dan de uitgevende
instelling en aan het geval van aanbieding van rechten ten aanzien van
effecten, zoals warrants of falcons, indien deze worden aangebodenzonder dat de uitgevende instelling van de (onderliggende) effecten aan
de uitgifte meewerkt. In dat geval kan de situatie zich voordoen dat de
lead manager geen informatie rechtstreeks van de uitgevende instelling
kan verkrijgen. Het zal hem dan niet kunnen worden verweten dat hij
dergelijke informatie niet heeft verkregen. Wel dient hij er in een derge-lijk geval op toe te zien dat de belegger zich er bij zijn verwerving van
de effecten rekenschap van kan geven dat de lead manager geen informa-
tie uit deze bron heeft verkregen, teneinde zijn beleggingsrisico op de

365 In deze zin ook P.N. Wakkie, Advocatenblad 1993, p. 653, en R.E. de Rooy, Bank- en
Effectenbedrijf 1994, p. 26-27, die voorts betoogt dat indien een obligatielening een zoge-naamde "rating" (een met name in Amerika gebruikelijke wijze van beoordeling van deuitgevende instelling, waarbu een "rapportcijfer' aan de vennootschap wordt gegeven
varitrend van  Aaa  of AAA  tot  C,  door  'rating agencies" als Moody's en Standard and
Poor's) heeft gekregen, geen due diligence onderzoek behoeft te worden gedaan: in een der-
gelijk geval heeft de rating agency immers al een uitgebreid onderzoek gedaan. Een vergelijk-baar standpunt wordt ingenomen door Rohr, Grundziige des Emissionsrechts, 1990, p. 225,voor het Zwitserse recht. Zie ook paragraaf 3c (iii) en 4d (iv) hierboven.
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juiste wijze te kunnen inschatten. Het prospectus dient hierover duidelijk-
heid te verschaffen.

(v) "Gemiddelde belegger"; specifieke doelgroepen

Wat de belegger van de lead manager mag verwachten wordt beinvloed
door de aard van de groep personen of instellingen waar het prospectus
zich op richt, en wat de lead manager in verband daarmee ten aanzien
van de bij de belegger aanwezige kennis en deskundigheid mag verwach-
ten (al dan niet in aanmerking nemend de bijstand die de belegger heeft
van beleggingsadviseurs). Ik verwijs in dit verband naar hetgeen ik in
paragraaf 3c(ii) hierboven opmerkte ten aanzien van de doelgroep waar
het prospectus zich op kan richten. Een professionele doelgroep heeft
meer eigen mogelijkheden tot onderzoek en zal zich eerder bewust zijn
van de invloed van factoren als hierboven genoemd, dan een minder
professionele doelgroep. Zulks kan leiden tot meer of minder specifiek
onderzoek en meer of minder specifieke informatieverplichtingen met
betrekking   tot het prospectus.

(vi) Informatiebronnen en verschillen van benadering bij verschillende
informatiebronnen

De informatie waarover de lead manager in het kader van zijn onderzoek
beschikt zal in de praktijk uit bronnen van verschillende aard komen. Bij
de beoordeling van de informatie die de lead manager in het kader van
zijn onderzoek verkrijgt dient deze steeds in het oog te houden wat de
aard   is   van  de bron waaraan   hij de informatie ontleent.   In dit kader
onderscheid ik een zestal soorten informatiebronnen.

1.        In de eerste plaats verkrijgt    de lead manager informatie    van    de
aanbieder van de effecten. Die informatie zou kunnen voortvloeien
uit interne verslaggeving en overleg met financiele en/of commer-
ciele en/of technische mensen binnen het bedrijf van de uitgevende
instelling en met het management  van de uitgevende instelling.  Deze
informatie kan volstrekt betrouwbaar zijn, doch kan ook "gekleurd"
zijn in het licht van het belang van de aanbieder bij het welslagen
van de aanbieding.  Het is derhalve van belang zorgvuldig  in het  oog
te houden of deze informatie strookt met hetgeen de lead manager
overigens ter ore komt. 366

366 Zie paragraaf b (vi) hierboven.
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2.     In de tweede plaats  kan  de lead manager informatie van andere  bij
de uitgevende instelling betrokkenen verkrijgen, zoals bankiers van
de uitgevende instelling. Dergelijke informatie staat onder druk van
enerzijds concurrentieverhoudingen en anderzijds het belang vandergelijke partijen hun cli8nt, de aanbieder, terwille te zijn. Ook
dergelijke informatie dient derhalve enigszins kritisch te worden be-
schouwd.367

3.       In de derde plaats   zijn te noemen deskundigenberichten (zoals   ten
aanzien van onderzoek naar de bodemgesteldheid bij onroerend goedof "legal opinions" over buitenlands recht). Van deskundigen mag in
beginsel verwacht worden dat zij zich onafhankelijk opstellen, en dat
op het bericht mag worden afgegaan. Wel dient de lead manager
zich er van te vergewissen of de deskundige wel een deskundige is
op het terrein dat wordt bestreken door zijn verklaring. 368

4.  In de vierde plaats valt te noemen het door wettelijke regels omge-
ven bijzondere deskundigenbericht van de accountant die de jaarre-
kening van de uitgevende instelling van een goedkeurende verklaring
voorziet. Zoals hierboven onder b reeds aan de orde kwam dient de
lead manager zich af te vragen of een waarschuwing moet worden
opgenomen ten aanzien van verschillen tussen het jaarrekeningen-
recht van het land van de uitgevende instelling en dat van de beoog-
de beleggersmarkt, dient hij met de accountant te overleggen over de
door hem gehanteerde methodes en maatstaven, en dient hij na tegaan of de hem overigens ter ore gekomen informatie hem reden
geeft om aan de juistheid van de jaarrekening te twijfelen.

5.       In  de  vij fde plaats  zijn te noemen in openbare registers opgenomen
gegevens, ten aanzien waarvan de wet meestal regelt dat daarop door
derden mag worden afgegaan. De lead manager zal hierop in begin-
sel af mogen gaan, tenzij hij concrete redenen heeft om te menen dat
dergelijke registers niet juist zouden zijn. 369

6. Tenslotte noem ik als een "restcategorie" openbaar beschikbare
informatie van velerlei aard, varierend van perspublicaties, via

367 Zie ook hierover paragraaf b (vi) hierboven.

368 Zie R.E. de Rooy, Bank- en Effectenbedrijf 1994, p. 28, en artikel 151 lid 2 van de EngelseFinancial Services Act.
369 Zie in deze zin ook artikel 11 (c) (D) van de Amerikaanse Securities Act of 1933 en artikel

151 lid 4 van de Engelse Financial Services Act.
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eerdere prospectussen van de uitgevende instelling en koersont-
wikkelingen van eerder uitgegeven effecten van de uitgevende
instelling, tot researchrapporten van andere financi8le instellingen
met betrekking tot de uitgevende instelling. In hoeverre daarop

afgegaan mag worden zal steeds afhangen van de aard van de bron,
waarbij de mate van onafhankelijkheid ten opzichte van de uitgeven-
de instelling een belangrijk aspect vormt.

f. Controle op de inhoud van het prospectus

De lead manager zal de informatie die hij uit zijn onderzoek verkrijgt
moeten toetsen op consistentie, mede in verband met hetgeen hem uit
eigen hoofde of uit andere bij zijn onderzoek geraadpleegde bronnen

bekend is. Rijzen er vragen, dan zullen deze moeten worden gesteld.
Heeft de lead manager zijn onderzoek gedaan, dan dient hij na te gaan of
de daaruit verkregen gegevens stroken met hetgeen het prospectus ver-
meldt, en of geen sprake is van het achterwege laten van wezenlijke
gegevens, die in het prospectus zouden moeten worden vermeld om de

belegger in de gelegenheid te stellen op de juiste gronden zijn beleggings-

beslissing te nemen.
Indien de lead manager constateert dat het prospectus op wezenlijke

punten onjuistheden bevat of dat gerede twijfel aan de juistheid van
bepaalde wezenlijke feiten bestaat, of dat wezenlijke gegevens achterwege
gelaten zijn of dat gerede twijfel bestaat of alle wezenlijke gegevens zijn

vermeld - met andere woorden dat het prospectus misleidende mededelin-

gen bevat of niet redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het geen
misleidende mededelingen bevat - en na nader onderzoek en/of overleg

het probleem niet kan worden opgelost, dient de lead manager ofwel
aanpassing van het prospectus te eisen, zodanig dat de daarin opgenomen

mededelingen niet misleidend zijn, waarna hij indien zodanige wijziging
plaatsvindt alsnog zijn medewerking kan geven, ofwel zijn medewerking
te weigeren.

De zojuist gehanteerde maatstaf van "gerede twijfel" is gekozen,

omdat ik zou menen dat de lead manager bij zijn beoordeling van het
resultaat van zijn onderzoek enige ruimte gelaten moet worden. Het kan
niet zo zijn dat de lead manager bij het eerste begin van twijfel moet
afzien van het geven van medewerking aan de uitgifte van het prospectus.

De praktijk is nu eenmaal dat vrijwel altijd enige vragen geheel of
gedeeltelijk onbeantwoord blijven, omdat geheel bevredigende antwoor-
den niet beschikbaar zijn. Wordt achteraf geconstateerd dat die vragen
verband hielden met naar achteraf gebleken is misleidende mededelingen,
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dan moet het niet zo zijn dat de lead manager, die in redelijkheid aannam
dat de niet volledig opgehelderde vraag niet tot ongunstige ontdekkingenzou leiden, met behulp van de "benefit of hindsight" aansprakelijk wordt
gehouden.

370

Het voorgaande brengt uiteraard niet mee dat de lead manager hetstellen van vragen achterwege mag laten zolang een wellicht relevant
punt onopgehelderd blijft. Een goed voorbeeld van hoe de lead managerdient te handelen ten aanzien van een punt dat reden kan vormen tot zorg
over de getrouwheid van verstrekte gegevens geeft de Amerikaanse
"Toolworks"-zaak. In die zaak was sprake van een geantedateerd

371

contract met een leverancier. De underwriters wisten dat het contract
geantedateerd was. Eisers meenden dat onder die omstandigheden under-
writers niet mochten afgaan op de accountantsrapporten, omdat de
accountants hadden geaccepteerd dat inkomsten uit dat contract in de
cijfers van de uitgevende instelling werden verantwoord. Circuit JudgeHall oordeelde echter dat deze stelling niet juist was. De underwriters
hadden over deze kwestie vragen gesteld aan de accountants, die naar
aanleiding van die vragen hadden uiteengezet dat het juist was dezeinkomsten te verantwoorden, omdat het contract in maart tot stand
gekomen was, ook al was het pas in april op schrift gesteld. De under-
writers kregen hiervan schriftelijke bevestiging van de accountants en
verifieerden bovendien bij andere accountants dat de toegepaste boe-
kingsmethode aanvaardbaar was. De underwriters gingen derhalve niet
blind af op de accountants. Hun onderzoek werd afdoende geoordeeld.Het voorbeeld laat zien hoe het stellen van vragen er toe kan leiden dat
een situatie die op het eerste gezicht onaanvaardbaar lijkt, toch kanworden aanvaard.

Tenslotte nog een tweetal voorbeelden van hoe een lead manager
idealiter te werk gaat en hoe hij juist niet te werk moet gaan. Een voor-
beeld van hoe de lead manager te werk moet gaan vormt de Amerikaanse

372zaak   Weinberger v. Jackson, waarin District Judge Legge constateer-
de dat er geen redelijke twijfel aan kon zijn dat underwriters voldeden
aan de eisen die artikel   11 en artikel   12  (2)  van de Securities  Act  aan  hen
stelden:

"Their investigation of Altos was conducted primarily by the managing underwri-
ters. It was conducted by experienced people, who were assisted by attorneys and

370      Zie voor het Amerikaanse recht hoofdsalk III, paragraaf 2b (iii).
371        In Re Software Toolworks  Inc.,  50  F.  3d.  615  (9th  Cir.   1994).
372 [1990-91 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 95, 693 (N.D.Cal. Oct. 11, 1990)
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accountants. The underwriters reviewed the industry, the company, the company's
management, and the company's past and projected manufacturing, sales and
financial performance. The underwriters had over twenty meetings with various
management personnel, covering all aspects of the company's business. Company

personnel were specifically questioned about the development and scheduled

availability of products, related operating systems and applications software. The
underwriters also contacted many of Altos' suppliers, customers, and distributors,
who were asked extensive questions about the company's operations. The underwri-
ters reviewed company documents including operating plans, product literature,
corporate records, financial statements, contracts, and lists of distributors and
customers. They examined trade journals and other industry-related publications to
ascertain industry trends, market trends and competitive information. They also
made physical inspections of the company's facilities. When any negative or
questionable information was developed as a result of their investigation, the
underwriters discussed it with the appropriate persons and arrived at informed
decisions and opinions. The underwriters also obtained written representations from
the selling stockholders and the company that as of the closing date of the public

offering, there  were no misstatements or omissions."

De reeds eerder besproken Duitse Bond-zaak geeft een goed voorbeeld
van hoe de lead manager niet moet handelen. De lead manager was met
negatieve gebeurtenissen van na de laatste balansdatum bekend, terwijl de
belangrijke consequenties die die gebeurtenissen voor het prospectus
moesten hebben voor de hand lagen. Daar kwam bij dat de lead manager
bekend was met het feit dat de rating agent bij verlaging van de rating
uitdrukkelijk als reden had aangevoerd "event risk, which focuses on the
group's unpredictable and aggressive acquisition strategies and high
leverage,   in   a high interest rate environment", waarmee duidelijk  werd
gedoeld op de actuele ontwikkelingen sedert de laatste balansdatum. In
een dergelijk geval mag de lead manager uiteraard niet zijn medewerking
geven aan uitgifte van een prospectus dat van dergelijke omstandigheden
niets laat blijken.

g.   Chinese  walls

(i) Regelgeving

Inleiding

Een probleem van geheel eigen aard in verband met de verwijtbaarheid
vormt de vraag of de lead manager informatie die hij in een andere

hoedanigheid dan die van lead manager verkreeg, mag of juist moet
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gebruiken bij zijn beoordeling ten aanzien van het prospectus. Deze vraag
is met name aan de orde indien de lead manager tevens de huisbankier is
van de uitgevende instelling. De lead manager kan dan in die hoeda-
nigheid informatie hebben verkregen die voor anderen niet beschikbaar
was. Gebruikt hij deze informatie niet, dan zal een belegger hem wellicht
verwijten dat hij hem niet op de hoogte heeft gesteld van relevante
informatie. Gebruikt hij deze informatie wel, dan rijst de vraag of sprake
zou kunnen zijn van strijd met zijn geheimhoudingsverplichting jegens de
uitgevende instelling, met de wetgeving betreffende misbruik van373

voorwetenschap, met artikel 10 van het Ledenreglement van de Vereni-
ging voor de Effectenhandel of met de "Gedragscode ter bevordering van
een gescheiden behandeling van koersgevoelige informatie"    van   de
Nederlandse Vereniging van Banken.

Geheimhoudingsverplichting

Strijd met een geheimhoudingsverplichting jegens de uitgevende instellinghoeft op zichzelf niet een onoverkomelijk probleem te vormen. De lead
manager kan immers de uitgevende instelling om toestemming vragen
voor het betrekken van informatie uit de door de kredietafdeling van de
lead manager aangehouden kredietdossiers bij de totstandkoming en de
beoordeling van het prospectus. Geeft de uitgevende instelling die
toestemming niet, dan heeft de lead manager de mogelijkheid zijn
medewerking aan de emissie te weigeren.

Misbruik voorwetenschap

De wettelijke regeling met betrekking tot misbruik van voorwetenschap is
tegenwoordig opgenomen in artikel 46 Wte 1995.374 Deze bepaling be-
helst een verbod op het in Nederland verrichten of bewerkstelligen vaneen transactie in in Nederland ter beurze genoteerde effecten c.q. hetvanuit Nederland bewerkstelligen van een transactie in effecten die in het
buitenland ter beurze genoteerd zijn, indien daaruit enig voordeel kan
ontstaan en degene die de transactie verricht of bewerkstelligt over voor-
wetenschap beschikt. Voorwetenschap is volgens deze bepaling bekend-
heid met een bijzonderheid betreffende de relevante (rechts)persoon of
omtrent de handel in de effecten, waarvan degene die de bijzonderheid

373   Vgl. R.I.V.F. Bertrams, Bb 1993, p. 122.
374 Tot 1 juli 1992 was de regeling in het Wetboek van Strafrecht opgenomen als artikel 336a, en

vanaf die datum tot 1 januari  1996 in de Wte als artikel 3la.

140



TOEREKENBAARHEID

kent weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij niet openbaar is en
niet zonder schending van een geheim naar buiten kan komen, en waar-
van de openbaarmaking naar redelijkerwijs te verwachten is invloed zal
hebben op de koers van de effecten.

Het artikel heeft betrekking op transacties in ter beurze genoteerde
effecten. Het artikel kan reeds om die reden niet van toepassing zijn op
een aanbieding van effecten die niet ter beurze zijn geintroduceerd en dat
ook bij gelegenheid   van de aanbieding niet worden. Ik veronderstel
tevens dat indien het gaat om een aanbieding die gepaard gaat met een
introductie ter beurze, de bepaling evenmin van toepassing is, omdat op
het moment dat de effecten worden aangeboden nog geen sprake is van
beursgenoteerde effecten.375 Dit brengt mee dat de strafrechtelijke bepa-
ling op aanbiedingen van effecten als hier aan de orde vaak niet van
toepassing zal zijn.

Artikel 10 Ledenreglement en Gedragscode

Met in het achterhoofd de hierboven besproken wettelijke bepaling en
tevens met het oog op artikel 10 van het Ledenreglement van de Vereni-
ging voor de Effectenhandel (dat de leden van de VvdE verplicht een
adequate interne regeling te hanteren voor de vertrouwelijke behandeling
van koersgevoelige informatie, en maatregelen vergt voor de gescheiden
behandeling van koersgevoelige informatie tussen het krediet-, het emissie-
en het effectenbemiddelingsbedrijf) heeft de Nederlandse Vereniging van

Banken aan haar leden aanbevolen interne regels te stellen die de kenmer-
ken van de hierboven genoemde "Gedragscode ter bevordering van een
gescheiden behandeling van koersgevoelige informatie" bevatten.

De Gedragscode houdt in dat Chinese walls - regels die moeten
voorkomen dat koersgevoelige informatie  van  het ene bedrij fsonderdeel
naar het andere gaat - worden aangebracht tussen het krediet-, het emissie-
en het effectenbemiddelingsbedrijf, en dat aan de werknemers van de

leden regels worden opgelegd die misbruik van door die werknemers ver-
kregen koersgevoelige informatie moeten voorkomen.376 De Gedrags-
code heeft derhalve - anders dan artikel 46 Wte 1995 - geen betrekking
op afzonderlijke transacties in effecten, doch op een voortdurende

375 Zie in deze zin ook D.R. Doorenbos, Financieel Strafrecht, Proefschrift Katholieke Universi-

teit Nijmegen 1992, p. 377 en 391, en G. Hooft Graafland, Bank- en Effectenbedrijf 1995, p.
40.

376 Zie over de verhouding tussen Chinese walls en artikel 3la Wte M.S. Groenhuijsen, Strafbaar

misbruik van voorwetenschap en 'Chinese Walls', NIBE Bankjuridische reeks,  nr. 9,  1991,
p. 24 e.v., besproken door J. Italianer, Bb 1991, p. 171.
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verplichting de verspreiding te beperken van koersgevoelige infor- matie
ten aanzien van een bedrijf waarvan effecten ter beurze zijn genoteerd.
Artikel 2 onder b van de Gedragscode bepaalt dat aan de clienten kenbaar
wordt gemaakt dat koersgevoelige informatie wegens het bestaan van
Chinese walls niet aan hen bekend gemaakt wordt. In dit kader is in
artikel 2 van de per 1 februari 1996 van kracht geworden nieuwe algeme-
ne voorwaarden van de Nederlandse banken, als gedeponeerd door de
Nederlandse Vereniging van Banken, vastgelegd dat de bank niet gehou-
den is gebruik te maken van haar bekende niet openbare informatie,
waaronder koersgevoelige informatie. 377

De Gedragscode is door de Vereniging voor de Effectenhandel
overgenomen in Circulaire 91-43. Daarmee is de Gedragscode ook van
toepassing geworden op leden van de Vereniging voor de Effectenhandel
die geen lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken. Belangrij-
ker is dat in Circulaire 91-43 de Gedragscode dwingend wordt voorge-
schreven, waarmee voor leden van de Vereniging voor de Effectenhandel
aan de Gedragscode het niet-verplichtende aanbevelingskarakter komt te
ontvallen.

De Gedragscode heeft betrekking op de effecten die in artikel 336a
WvSr (nu artikel 46 Wte 1995) aan de orde zijn. Daardoor zal de
Gedragscode niet van toepassing zijn op koersgevoelige informatie
betreffende een uitgevende instelling, waarvan geen effecten ter beurze
zijn genoteerd. De omschrijving van koersgevoelige informatie is ruimer
dan   die van voorwetenschap in artikel   46   Wte 1995. Koersgevoelige
informatie in de zin van de Gedragscode is "een niet-openbaar gegeven,
indien van het openbaar worden van dat gegeven invloed op de koers van
het desbetreffende effect redelijkerwijs  is te verwachten". Schending  van
een geheimhoudingsplicht is bij deze regeling derhalve - anders dan bij
de regeling van artikel 46 Wte 1995 - niet aan de orde. De Gedragscode
heeft bovendien een ruimere werking dan artikel  46  Wte 1995, doordat
de Gedragscode eist dat Chinese walls in acht genomen worden zodra
effecten van de uitgevende instelling ter beurze genoteerd zijn, zodat
Chinese walls ook moeten worden gehanteerd indien de in het concrete
geval aangeboden effecten (nog) niet ter beurze genoteerd zijn.

377    Hierop kan een bank uiteraard slechts een beroep doen indien sprake is van een relatie waarop
de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Op de verhouding tussen de lead manager en
de belegger zullen deze voorwaarden meestal niet van toepassing zijn.
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(ii) Welke beperkingen vloeien voort uit de regelgeving?

De eerste te beantwoorden vraag in het kader van de regels betreffende
vertrouwelijke en/of koersgevoelige informatie is de vraag of deze regels
er aan in de weg staan dat informatie uit het kredietdossier wordt ge-
bruikt bij het opstellen en controleren van het prospectus of er zelfs
geheel aan in de weg staan dat de lead manager medewerking geeft aan
het prospectus.

Hierboven constateerde ik reeds dat de geheimhoudingsverplichting
jegens de client op zichzelf geen probleem behoort te vormen, omdat de
lead manager met de uitgevende instelling kan overeenkomen dat de
gegevens uit het kredietdossier gebruikt mogen worden bij het opstellen
en beoordelen van het prospectus.

Een dergelijke afspraak zal meestal meebrengen dat bijzonderheden
uit het kredietdossier, die in beginsel voorwetenschap kunnen vormen,
hun weg vinden naar het prospectus, omdat dergelijke bijzonderheden
uiteraard voor de belegger relevant zullen zijn (hoewel denkbaar is dat
bepaalde informatie voor het beleggen in aandelen relevant is en voor het
beleggen in obligaties irrelevant is). Door de toestemming van de uitge-
vende instelling om de informatie openbaar te maken is geen sprake meer
van schending van een geheim. Artikel 46 Wte 1995 is, zoals hierboven
bleek, alleen van toepassing indien sprake is van schending van een
geheim. Bovendien moet het gaan om een niet-openbare bijzonderheid,
terwijl de informatie door de openbaarmaking in het prospectus publiek
wordt. Strijd met artikel 46 Wte 1995 lijkt zich dan niet voor te kunnen
doen. Behoudens in het geval van het hierna te bespreken private place-
ment memorandum zou aan Chinese walls vanuit de strafrechtelijke
optiek geen behoefte zijn.

In deze benadering is op het eerste gezicht in het licht van artikel 46
Wte 1995 een probleem het geval van een onder een geheimhoudingsver-
plichting ter beschikking gesteld private placement memorandum (dat
slechts aan een beperkte groep van personen ter beschikking wordt
gesteld),  in  het geval  dat het gaat om effecten  van een soort die reeds  ter
beurze genoteerd is. De gegevens in het prospectus uit het kredietdossier
zijn nog steeds niet-openbare gegevens die niet zonder schending van een
geheimhoudingsplicht naar buiten kunnen komen. Het prospectus wordt
gebruikt om transacties in de desbetreffende effecten te bewerkstelligen.
Het risico van handelen in strijd met artikel 46 Wte 1995 is dan niet
denkbeeldig.

Een dergelijke situatie zal zich echter niet frequent voordoen. Een
oplossing voor die situatie zou voorts kunnen zijn dat eerst wordt bepaald
of de gegevens in het kredietdossier informatie bevatten, die voorwe-
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tenschap vormen. Is dat het geval dan kan de lead manager dit met de
uitgevende instelling bespreken. Naar aanleiding daarvan kan de uitge-
vende instelling eventueel toestaan dat die informatie openbaar wordt. De
geheimhoudingsverplichting mag daarop dan niet meer betrekking
hebben. Doet de uitgevende instelling dit, dan kan het prospectus worden
verspreid. Doet de uitgevende instelling dit niet, dan dient de lead
manager te bepalen of hij zich terug dient te trekken. De regel van artikel
46 Wte 1995 behoeft derhalve aan medewerking aan de aanbieding van
de effecten door een lead manager die via zijn kredietafdeling over
bijzondere informatie over de uitgevende instelling beschikt niet in de
weg te staan, indien de uitgevende instelling accoord gaat met openbaar-
making van de betreffende informatie.

Een moeilijker oplosbaar probleem vormt echter de Gedragscode.
Deze bepaalt immers dat koersgevoelige informatie niet van de krediet-
afdeling  naar de emissie-afdeling mag kunnen gaan. Zolang het prospec-
tus niet openbaar gemaakt is, is nog sprake van koersgevoelige informatie
in de zin van de Gedragscode, en is niet toegestaan dat de kredietafdeling
de informatie aan de emissie-afdeling verschaft. De Gedragscode lijkt
daardoor aan de zojuist beschreven benadering in de weg te staan voor
wat betreft een aanbieding van effecten van een uitgevende instelling
waarvan reeds effecten ter beurze zijn genoteerd.

De vraag rijst in dit verband (en ook in het licht van het hierna te
bespreken probleem dat Chinese walls in beginsel op raad van bestuur-
niveau ophouden te bestaan) of het noodzakelijk en wenselijk is de regel
van de Gedragscode dat Chinese walls moeten worden gehanteerd tussen
de emissie-afdeling en de kredietafdeling, te handhaven. Door de emissie-
afdeling wordt de informatie immers niet gebruikt voor individuele beleg-
gingsadviezen, zoals het geval is in het effectenbemiddelingsbedrijf. Het
gevaar van misbruik van koersgevoelige informatie is daarom in het
geval dat die informatie de emissie-afdeling bereikt aanzienlijk beperkter
dan waar het betreft het effectenbemiddelingsbedrijf. De medewerkers
van het emissie-bedrijf zullen de informatie uiteraard vertrouwelijk
moeten behandelen, doch dat is niet anders dan bij de medewerkers van
de kredietafdeling. Men kan zich dan afvragen of de verplichting Chinese
walls aan te houden tussen het kredietbedrijf en het emissiebedrijf wel
voldoende voordelen heeft,   en  of er  niet voor gekozen moet worden  op
een wijze als hierboven beschreven de kennis van de kredietafdeling juist
wel te gebruiken bij emissies. Een dergelijke keuze kan echter vooralsnog
niet gemaakt worden zonder dat in strijd met de Gedragscode wordt
gehandeld.

De vraag dient vervolgens te worden gesteld of het, indien in de
gevallen waarop de Gedragscode betrekking heeft Chinese walls worden
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toegepast, wenselijk is Chinese walls bij iedere begeleiding van een aan-
bieding van effecten toe te passen. Naar de letter van de Gedragscode is
dit niet noodzakelijk. De regels van de Gedragscode zijn immers niet van
toepassing indien in het geheel geen effecten van de uitgevende instelling
ter beurze zijn genoteerd. In veel gevallen zal daarom van toepasselijk-
heid van deze regels in het kader van een aanbieding van effecten als hier
aan de orde, geen sprake zijn. De lead manager kan er dan in die geval-
len in theorie voor kiezen deze regels te negeren.

Dit brengt mee dat soms wel en soms niet informatie van de krediet-
afdeling naar de emissie-afdeling zou mogen gaan. Dit bemoeilijkt
uiteraard het opstellen van eenduidige regels binnen de organisatie van de
lead manager. Worden de regels rondom Chinese walls niet zodanig
toegepast dat die walls in beginsel voor alle gevallen ondoordringbaar
zijn, dan wordt het naar mag worden aangenomen moeilijk zeker te
stellen dat zij ondoordringbaar zijn in de gevallen dat de zojuist genoem-
de regels van toepassing zijn. Uitgaande van toepasselijkheid van de
Gedragscode in sommige gevallen pleit dit er voor in alle gevallen de
regels betreffende Chinese walls toe te passen, derhalve ook in die
gevallen waarin de regels betreffende misbruik van voorwetenschap en de
Gedragscode niet van toepassing zijn.

(iii) Kan de lead manager zich op Chinese walls beroepen?

Uitgaand van de gedachte dat informatie van de verschillende afdelingen
binnen de organisatie van de lead manager de andere afdelingen niet mag
bereiken, rijst de vraag of een regeling betreffende Chinese walls, als
voorgeschreven door de Gedragscode, naar Nederlands recht het beoogde
effect zal hebben. De vraag is of de belegger de lead manager een
verwijt kan maken indien achteraf blijkt dat zich in het kredietdossier
voor de belegger relevante informatie bevond, die als gevolg van het
hanteren van Chinese walls bij het opmaken van het prospectus niet in
aanmerking is genomen. Die vraag is aan de orde omdat in beginsel de
lead manager het verwijt gemaakt kan worden dat hij niet de nodige
zorgvuldigheid in acht heeft genomen jegens de belegger tot wie het
prospectus zich richt, indien hij die belegger niet op de hoogte stelt van
wezenlijke negatieve feiten die hem bekend zijn.378 Vennootschapsrech-

378 Anders dan A.F.J.A. Leijten, De NV 1995, p 220, meent, valt dit probleem niet op te lossen

door informatie te verlangen van de uitgevende instelling. De lead manager zou uberhaupt
nauwelijks onderzoek behoeven te doen indien hij zonder meer mocht afgaan op informatie
van de uitgevende instelling. Het probleem schuilt hem juist in het geval dat de informatie van
de uitgevende instelling onjuist of incompleet is, terwijl dit uit het kredietdossier had kunnen
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telijk bezien is kennis van de kredietafdeling immers kennis van de ven-
nootschap, of nu Chinese walls worden gehanteerd of niet, uitgaande van
de gedachte dat alle kennis van iedere werknemer van een rechtspersoon
wordt toegerekend aan die rechtspersoon. 379

Internationaal bezien is toepassing van Chinese walls het gebrui-
kelijke antwoord op de problematiek van het bestaan van informatie
(meestal over een klant) bij een afdeling van een bank die door die bank
niet aan een (andere) klant beschikbaar mag worden gesteld, omdat die
informatie geheim of koersgevoelig is.380 Alan Berg381 formuleert het
als volgt:

"Chinese walls are a crucial part of the regulatory system for securities markets.
They legitimise what would otherwise be unacceptable, and unlawful, conflicts of
interests within integrated securities firms."

De Engelse Securities and Investments Board heeft in dit verband in Rule
36 lid 1 van haar "Core Conduct of Business Rules" vastgelegd:

"Chinese walls
(1) Where a firm maintains an established arrangement which requires information
obtained by the firm in the course of carrying on one part of its business of any
kind to be withheld in certain circumstances from persons with whom its deals in
the course of carrying on another part of its business of any kind, then in those
circumstances:
(a) that information may be so withheld; and
(b)  for that purpose, persons employed in the first part may withhold information

from those employed in the second;
but only to the extent that the business of one of those parts involves investment
business or associated business."

De Division of Market Regulation van de US Securities and Exchange
Commission publiceerde in maart 1990 een rapport over de toepassing
van Chinese walls door brokers/dealers, waarin nadere eisen worden

blijken.
379 Zoals hierboven in noot 174 reeds werd opgemerkt duidt Schwark, Borsengesetz, 1994,

aantekening 23 op §§ 45 en 46, deze theorie als "fragwiirdig' aan. Hij geeft daarmee m.i. te
kennen onverkorte toepassing onder alle omstandigheden van deze theorie onjuist te achten.

380  Hopt, Die Verantwortlichkeit der Banken bei Emissionen, 1991, par. 220, merkt in dit
verband op dat Chinese walls in een aantal jurisdicties (Verenigde Staten, Engeland, Zwitser-
land en Duitsland) aan belang hebben gewonnen, zulks zonder als wondermiddel voor
belangenconflicten gezien te kunnen worden.

381 International Financial Law Review 1991, p. 23.
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gesteld en regels worden vastgesteld betreffende Chinese walls. Die
nadere eisen betreffen onder meer toezicht op de handel in effecten voor
rekening van de instelling of van werknemers, het vastleggen en door het
personeel doen onthouden van de door de instelling opgestelde regels,
toezicht door een "compliance department" op communicatie tussen de
verschillende afdelingen van de instelling, en het opstellen van regels
voor het geval de instelling in het bezit van materiele niet-openbare
informatie is. De SEC heeft in een aantal procedures in de Verenigde
Staten het standpunt ingenomen dat Chinese walls in beginsel een verde-
diging kunnen vormen tegen de beschuldiging dat sprake zou zijn van een
overtreding van Rule 1Ob-5, uitgevaardigd krachtens de Exchange Act. In
hoeverre Chinese walls in concreto als een bescherming kunnen worden
gezien is een feitelijke vraag, afhankelijk van de feitelijke handhaving
van de Chinese walls. 382

Hopt stelt zich op het standpunt dat Chinese walls vanuit een383

puur juridische optiek het effect kunnen hebben dat kennis van een
werknemer in een bepaalde afdeling van de bank niet kan worden toege-
rekend aan de bank als zodanig of aan een werknemer in andere afdelin-
gen. Chinese walls kunnen daardoor naar zijn oordeel een uitzondering
vormen op verplichtingen informatie openbaar te maken. De kracht van
de Chinese walls-regeling is in zijn ogen afhankelijk van de wijze waarop
zij wordt toegepast.

Ook naar Nederlands recht zou ik willen verdedigen dat de regel dat
de belegger het de lead manager kan verwijten indien deze in zijn organi-
satie bestaande relevante negatieve kennis niet heeft gebruikt, niet geldt
indien aan twee voorwaarden is voldaan. De eerste is dat de afdeling die
de emissie begeleidt niet over die kennis beschikt en daarover als gevolg
van een stringente toepassing van regels betreffende Chinese walls ook
niet kan beschikken, en de tweede is dat de belegger weet dat die afde-
ling niet over die kennis beschikt. Is aan deze twee voorwaarden voldaan,
dan heeft de belegger bij het nemen van zijn beleggingsbeslissing reke-
ning kunnen houden met het feit dat de mogelijkheid bestaat dat een
andere afdeling binnen de organisatie van de lead manager kennis heeft
die ongunstig is, en dat hij, omdat de emissie-afdeling die kennis niet
heeft, daarvan niet op de hoogte gesteld wordt.

Besluit de belegger desondanks te beleggen, dan is het naar mijn
gevoelen niet juist te oordelen dat hij de lead manager een verwijt kan
maken van het feit dat hij schade lijdt die had kunnen worden voorkomen

382 Zie G. Barnett en M. Herman, New Developments in Securitisation, 1995, p. 53-55.

383 HopVWymeersch, European Insider Dealing, 1991, p. 242.
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indien de emissie-afdeling over de muur heen had gekeken.384 De lead
manager doet er in dat verband wijs aan in het prospectus uitdrukkelijk
kenbaar te maken dat Chinese walls werden gehanteerd, om zeker te
stellen dat de belegger bij zijn beslissing tot belegging mede in aanmer-
king heeft kunnen nemen dat de informatie van de kredietenkant van het
bedrijf van de lead manager niet beschikbaar was bij het voorbereiden
van het prospectus.

385

De lead manager dient er uiteraard wel zorg voor te dragen dat de
wall daadwerkelijk in acht genomen wordt. Bestaat bij de kredietafdeling
van de bank informatie die voor de belegger relevant was, en is die
informatie door de muur heen naar de emissieafdeling gesijpeld, dan
moet de emissieafdeling m. i. die aldus verworven kennis gebruiken. De
gedachte dat de emissieafdeling zou kunnen handelen alsof men die
kennis niet had is natuurlijk theoretisch: een natuurlijke persoon die
bepaalde kennis heeft kan niet zijn handelen er naar richten dat hij die
kennis niet had moeten hebben. Hij zal toch bij zijn beslissingen en
weergaven van feiten beinvloed worden door zijn daadwerkelijk bestaan-
de kennis.

(iv) Feitelijke handhaving en bewijs

In Engeland heeft de rechter in een tweetal gevallen, waarin een beroep
werd gedaan op Chinese walls binnen advocatenkantoren ter verdediging
van het standpunt dat dat kantoor twee partijen met verschillende belan-

384    Ik ben het dan ook niet met C. van Ravenhorst, TVVS 1990, p. 142, eens dat noodzakelij-
kerwijs sprake  is van "elkaar bijtende verplichtingen". Hooft Graafland,  Bank- en Effectenbe-
drijf 1995, p. 40, stelt zich ten onrechte op het standpunt dat uit de uitspraken in de Co op
zaak blijkt dat de bank zich slechts kan disculperen indien zij een diepgaand onderzoek instelt.
De Hoge Raad oordeelde juist dat het antwoord op de vraag of de bank op de juistheid en
volledigheid van de jaarstukken mocht vertrouwen afhangt van de omstandigheden van het
geval. E6n van die omstandigheden kan zijn de mededeling in het prospectus dat gegevens uit
het kredietdossier niet ter kennis zijn gebracht van de bij het beoordelen van het prospectus
betrokkenen. Die mededeling laat zich naar mijn gevoel enigszins vergelijken met de kennis-
geving die de Hoge Raad noemt in verband met het niet hebben samengesteld van onderdelen
van het prospectus en het daarvoor niet instaan (zie hoofdstuk VI, paragraaf 2d (iii) en
hoofdstuk VII, paragraaf 3).

385 In deze zin ook B. Wessels, Nieuwsbrief BW 1995. p. 132. Overigens zullen de meeste
beleggers - zelf of via hun adviseurs - ook zonder specifieke vermelding bekend zijn met het
bestaan van Chinese Walls en van de Gedragscode. Professionele beleggers en beleggingsadvi-
seurs zijn immers, zoals ik hiervoor ook al opmerkte, met dergelijke regels van de Vereniging
voor de Effectenhandel (of zoals in het geval van de Gedragscode, regels die zijn overgeno-
men door de Vereniging voor de Effectenhandel) bekend. Voorts wordt in artikel 2 van de per
1 februari 1996 van kracht geworden nieuwe algemene voorwaarden als gedeponeerd door de
Nederlandse Vereniging van Banken met zoveel woorden bepaald dat de bank "niet gehoudenis gebruik te maken van haar bekende niet openbare informatie, waaronder koersgevoelige
informatie".
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gen mocht blijven bijstaan, dit beroep niet gehonoreerd. De rechter was
er onvoldoende van overtuigd dat hetgeen was aangevoerd ten aanzien
van het bestaan van Chinese walls voldoende garantie bood voor hun
effectiviteit.386 Hopt citeert Professor Gower "the grandfather of387

the British Financial Services Act" waar deze gezegd zou hebben "I have
never met a Chinese wall that did not have a grapevine trailing over it".
Hopt merkt naar aanleiding daarvan op dat de werkzaamheid van Chinese
walls afhankelijk is van het bewijs dat van geval tot geval dient te
worden beoordeeld.

Het in mijn ogen meest gecompliceerde probleem bij toepassing van
Chinese walls is ook naar Nederlands recht niet de zojuist onder (iii)
besproken vraag of in beginsel op Chinese walls een beroep kan worden
gedaan, doch de vraag hoe kan worden aangetoond dat Chinese walls
effectief zijn toegepast. De gedachte zal al snel opkomen dat informatie
van de ene afdeling nog wel eens bij de andere komt, terwijl het in feite
onmogelijk is om te bewijzen dat dat niet is gebeurd. Het werkelijke pro-
bleem bij Chinese walls zie ik dan ook als een probleem van handhaving
en bewijsbaarheid.

In verband met de problematiek betreffende de handhaving van
Chinese walls-regels moet worden opgemerkt dat het probleem vooral
daarin schuilt dat verschillende werknemers met elkaar kunnen communi-
ceren. Computersystemen en papierstromen kunnen zo worden ingericht
dat geen informatie op de verkeerde plaats komt. Volledige controle op
mensen is echter niet mogelijk. Daarbij dient echter te worden opgemerkt
dat het feit dat mensen elkaar informatie kunnen geven ook in het geval
dat dat niet mag, niet iets is dat speciaal geldt binnen 66n vennootschap.
Werknemers van verschillende bedrijven kunnen nu eenmaal ook met
elkaar praten.

Om deze redenen dient de lead manager er voor te zorgen dat
duidelijke procedureregels gelden, die moeten meebrengen dat de infor-
matie de muur niet passeert.388 Die regels zullen betrekking moeten
hebben op computersystemen, papierstromen en communicatie met
andere afdelingen. Ook dient m.i. (door een "compliance" afdeling) toe-
zicht gehouden te worden  op de naleving  van de regels. 389

Het hanteren van dergelijke regels is enerzijds van belang om te

386 Zie A. Berg, International Financial Law Review 1991, p. 23 e.v.

387 Hopt/Wymeersch, European Insider Dealing, 1991, p. 241.

388 Zie in dit verband ook L.H. Slijkhuis, De bank als kredierverschaffer/aandeelhouder, in: De
dubbelrol in het vennootschapsrecht, 1993, p. 70.

389 Zie ook hetgeen hierboven onder (ui) werd opgemerkt over de door de Division of Market

Regulation van de SEC gedane aanbevelingen.

149



MATERIEELRECHTELIJKE POSITIE

zorgen dat kennis niet aan de verkeerde kant van de muur komt, en
anderzijds zijn goede regels wenselijk met het oog op de bewijsbaarheid
van het feit dat in een concreet geval niet behoeft te worden aangenomen
dat kennis aan de verkeerde kant van de muur kwam. Aangenomen mag
worden dat de rechter van de lead manager zal eisen dat deze aanneme-
lijk maakt dat Chinese walls in acht genomen zijn. De lead manager zal
uiteraard niet kunnen bewijzen dat geen enkele werknemer van de
kredietafdeling over relevante informatie heeft gesproken met werkne-
mers van de emissieafdeling, doch indien de lead manager kan aantonen
dat dergelijke regels bestaan en dat deze in het algemeen zeer zorgvuldig
worden nageleefd, dan is er geen reden om aan te nemen dat tussen de
relevante afdelingen eerder sprake is van het doorgeven van informatie,
dan in het geval dat er sprake zou zijn van twee vennootschappen. De
situatie wordt dan immers niet wezenlijk anders dan in het geval dat er
daadwerkelijk sprake was van verschillende vennootschappen.

Onder dergelijke omstandigheden kan m. i. worden aangenomen dat
de bewijslast niet anders hoeft te liggen dan in het geval dat inderdaad
sprake was geweest van twee verschillende vennootschappen. Zulks
brengt mee dat het bekend zijn bij de emissieafdeling van informatie van
de kredietafdeling, indien aantoonbaar is dat het beginsel van de Chinese
walls zeer zorgvuldig wordt toegepast en dat daarop wordt toegezien door
de compliance afdeling, slechts dan behoeft te worden aangenomen indien
er concrete redenen zijn om te veronderstellen dat die informatie werke-
lijk bij de emissieafdeling aanwezig was.

Een bijzonder aspect van het feit dat de twee afdelingen in 66n
vennootschap zitten is het feit dat kennis in sommige gevallen de raad
van bestuur zal bereiken. Het kan daardoor gebeuren dat binnen 66n
persoon of binnen de gehele raad van bestuur koersgevoelige informatie
van de kredietafdeling gecombineerd raakt met de kennis van de effecten-
afdeling. De op te stellen regels zullen in die situatie moeten voorzien, en
ofwel de beslissingsbevoegdheid in dergelijke gevallen binnen de raad
van bestuur moeten scheiden, ofwel - indien de totale verantwoorde-
lijkheid van de gehele raad van bestuur voor het reilen en zeilen van de
vennootschap scheiding niet mogelijk maakt - eventueel er toe moeten
leiden dat wordt afgezien van medewerking aan de emissie, of - in
overleg met de uitgevende instelling - wellicht de relevante informatie -
die dan (niettegenstaande de Gedragscode) toch al de verkeerde kant van
de muur heeft bereikt - juist wel gebruikt wordt in het prospectus.
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(v) Conclusie Chinese walls

De Gedragscode eist dat tussen de kredietafdeling en de emissieafdeling
Chinese walls worden gehanteerd. Ervan uitgaande dat dit meebrengt dat
tenminste in sommige gevallen door een lead manager Chinese walls
worden toegepast, zullen Chinese walls door deze lead manager bij
voorkeur steeds moeten worden toegepast, ook al zal van rechtstreekse
toepasselijkheid van de regels betreffende koersgevoelige informatie en
Chinese walls bij veel emissies geen sprake zijn. Ik meen dat het hante-
ren van Chinese walls tegenover de belegger niet tot aansprakelijkheids-
risico hoeft te leiden, mits de belegger er wetenschap van heeft dat
informatie van de andere zijde van de Chinese walls niet ter beschikking
stond van de emissieafdeling van de lead manager, en binnen de organi-
satie van de lead manager duidelijke en zeer zorgvuldig gehanteerde en
gecontroleerde regels bestaan betreffende de toepassing van de Chinese
walls.

Wel vraag ik mij af of er niet de voorkeur aan gegeven zou moeten
worden de Gedragscode niet van toepassing te laten zijn op de verhou-
ding tussen de emissie-afdeling en de kredietafdeling, zodat de informatie
van de kredietafdeling beschikbaar is bij het beoordelen van het prospec-
tus. De belegger krijgt daardoor meer informatie, terwijl voor de lead
manager de ingewikkelde bewijsproblematiek, verbonden aan Chinese
walls, wordt vermeden. Ik zou mij in dit licht kunnen voorstellen dat een
aanpassing van de Gedragscode (en van artikel 10 van het Ledenregle-
ment van de Vereniging voor de Effectenhandel) op dit punt zinvol kan
Zlln.

h.  Conclusies ten aanzien van toerekenbaarheid

Ten aanzien van de toerekenbaarheid kan vooropgesteld worden dat geen
sprake is van een risico-aansprakelijkheid. Voor aansprakelijkheid is
vereist dat de lead manager een verwijt gemaakt kan worden. Teneinde te
voorkomen dat hem een verwijt wordt gemaakt indien sprake blijkt te
zijn van misleidende mededelingen in een prospectus moet de lead
manager datgene doen dat de belegger redelijkerwijs van hem kan
verwachten. Er zijn geen wettelijke regels die aan de lead manager
daarbij concrete verplichtingen opleggen. De lead manager behoort als
een goed huisvader te handelen en zijn ogen goed open te houden. Hij
dient kritisch te zijn ten aanzien van hetgeen in het prospectus wordt
gesteld.   De lead manager hoeft  niet  het  werk  van de accountant  over  te
doen. Wel doet hij er, in het licht van de uitspraken in de Co op zaak,
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wijs aan te overleggen met de vennootschap zelf, de accountant van de
vennootschap en de huisbankier of huisbankiers van de vennootschap. Bij
zijn overleg met de accountants is het wenselijk de door de accountants
gehanteerde methodes en maatstaven aan de orde te stellen. Dit overleg
met accountants kan er toe dienen nader te bepalen welk inzicht ontleend
kan worden aan de jaarrekening in het licht van de gekozen methodes en
maatstaven. Waar het betreft mogelijke onjuistheden en bedrog met
betrekking tot de jaarrekening moet worden onderkend dat de waarde van
de additionele informatie die uit deze bronnen verkregen kan worden
slechts betrekkelijk is.

De due diligence Circulaires van de Vereniging voor de Effecten-
handel leggen aan de lead manager specifieke verplichtingen op ten
aanzien van het te verrichten onderzoek. Waar het betreft effecten die ter
beurze genoteerd zijn of worden dient de lead manager onderzoek te
verrichten overeenkomstig het in deze Circulaires bepaalde. De verplich-
tingen van de lead manager worden hierdoor verzwaard, omdat de
belegger ook mag verwachten dat aan de eisen van deze Circulaires is
voldaan. Ten aanzien  van de eisen bij introductie ter beurze van (certifi-
caten van) aandelen behoeft dit geen wezenlijk probleem te vormen, daar
de lead manager aan de eisen ook duidelijkheid kan ontlenen. Voor wat
betreft andere effecten ligt dit moeilijker, omdat de betreffende Circulaire
minder duidelijkheid biedt.

De lead manager dient de vraag onder ogen te zien hoe hij om moet
gaan met informatie die binnen andere gedeelten van zijn organisatie
beschikbaar zijn, zoals informatie uit de afdeling die zich bezighoudt met
kredietverlening. Het verdient in het licht van de Gedragscode Chinese
walls de voorkeur dat de lead manager bewerkstelligt dat de informatie
van de kredietenkant van zijn bedrijf de emissiekant niet bereikt. De lead
manager doet er wijs aan in het prospectus uitdrukkelijk kenbaar te
maken dat bij de totstandkoming van het prospectus niet is gekeken naar
informatie uit de kredietenkant van zijn bedrijf. Hij dient tevens duidelij-
ke en goed gecontroleerde regels te hebben betreffende de toepassing van
Chinese walls. Het is overigens de vraag of het wenselijk is dat de Ge-
dragscode voorschrijft dat tussen de emissieafdeling en de kredietafdeling
van de lead manager Chinese walls aangehouden dienen te worden.
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5. Causaliteit en schade

a.  Causaal verband tussen misleiding en verwerving van de effecten

De lead manager is voor de schade die de eiser stelt geleden te hebben
uiteraard slechts aansprakelijk indien causaal verband bestaat tussen de
misleidende mededeling en de schade.

De vraag is wanneer gezegd kan worden dat dat verband bestaat.
Dat verband bestaat vanzelfsprekend niet indien niet blijkt dat het pros-
pectus op enige wijze invloed heeft gehad op de beslissing van de betref-
fende belegger om de effecten te nemen. Ik meen te weten dat in veel
gevallen de belegger het prospectus in het geheel niet inziet alvorens de
effecten te nemen. Ik maak mij bijvoorbeeld sterk dat bij de recente
aanbieding van de KPN-effecten, die een ruime verspreiding onder de
"kleine belegger" heeft gekregen, slechts een zeer klein percentage van
de beleggers werkelijk de moeite heeft genomen om het prospectus op te
vragen en in te zien. Heeft de belegger het prospectus ingezien, dan nog
is de vraag of de mededeling die achteraf misleidend blijkt geweest te
zijn door de belegger is opgemerkt en of die mededeling bij zijn beslis-
sing een rol heeft gespeeld.

Denkbaar is echter dat de belegger zich heeft laten adviseren door
een deskundige op beleggingsgebied. Indien die deskundige zich heeft
laten leiden door het prospectus, en in gemoede kan verdedigen dat hij
had geadviseerd de effecten niet te nemen indien de misleidende medede-
ling niet in het prospectus was opgenomen, dan kan weer gezegd worden
dat de verwerving van de effecten een gevolg was van de misleidende
mededeling.

Voorzichtiger moet worden omgegaan met het geval van de belegger
die erkent het prospectus niet gelezen te hebben en niet te zijn afgegaan
op het advies van een adviseur die het prospectus heeft gelezen, doch
stelt er van uitgegaan te zijn dat het enkele feit dat het prospectus was
uitgegeven en dat bank X daarbij als lead manager was betrokken voor
hem afdoende reden was de effecten te nemen (afgezien van het hieron-
der te bespreken geval van een beroep op een "Anlagestimmung"). Voor
die belegger heeft de misleidende mededeling geen directe rol gespeeld
bij zijn beslissing. Hij heeft derhalve ook geen schade geleden doordat hij
is afgegaan op de misleidende mededeling. Het is dan ook nogal de vraag
of hij een beroep kan doen op artikel 6:194 e.v. BW.

Kan hij echter aantonen dat hij is afgegaan op een reactie in de
markt op de misleidende mededeling (een koersstijging als gevolg van de
mededeling, een enthousiaste reactie op de aanbieding die rechtstreeks
kan worden toegeschreven aan de misleidende mededeling), dan is weer
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wel denkbaar dat hij een beroep kan doen op artikel 6:194 e.v. BW. In
een dergelijk geval kan de belegger zich er op beroepen dat hij heeft
gekocht op basis van een door de misleidende mededeling ontstane
"Anlagestimmung" respectievelijk "Fraud on the Market", zoals in de
Duitse respectievelijk Amerikaanse rechtspraak en literatuur aan-
vaard.390 Een dergelijke benadering koos de Hoge Raad in 1931 in de
kwestie van de Veenkoloniale Bank,391 waar een belegger die - achteraf
gezien - waardeloze pandbrieven had gekocht, verhaal kreeg op directeu-
ren en commissarissen van de vennootschap, ondanks het feit dat hij de
in dat geval misleidende jaarstukken waarover hij zijn beklag deed niet
had gelezen. Een misleidende mededeling kan daardoor als gevolg van
een door het prospectus ontstane "Anlagestimmung" in causaal verband
staan tot de schade, ook al heeft de belegger noch een voor hem optre-
dende tussenpersoon van de mededeling kennis genomen. 392

b.   Hoe   lang   "geldt"   een  prospectus ?

Een veelgehoorde vraag in het kader van prospectusaansprakelijkheid, die
naar mijn mening in het kader van de causaliteitsvraag geplaatst moet
worden,   is de vraag  hoe  lang een prospectus "geldt".393  Kan een beleg-
ger die een jaar na de uitgifte van het prospectus de effecten kocht en
vervolgens teleurgesteld wordt en schade lijdt, stellen dat die schade het
gevolg is van de misleidende mededeling die volgens hem in het pros-
pectus te vinden was? Hoe ligt het indien het tijdsverloop een maand
was? Twee jaar?

Deze vraag moet worden onderscheiden van de vraag of de lead
manager, indien hij na het uitkomen van het prospectus en de sluiting van
de inschrijving nieuwe feiten verneemt die voor beleggers relevant zijn,
nog een waarschuwingsplicht heeft jegens de beleggers. Het Hof oordeel-
de in de Co op procedure dat niet kan worden aangenomen dat de Bank,

390 Zie hoofdstuk III, paragraaf 4d (iv) voor het Duitse recht, en noot 83 en paragraaf 2b (v) van
hoofdstuk III voor het Amerikaanse recht. Zie ook paragraaf 5e van hoofdstuk III voor een
vergelijkbare benadering naar het Zwitserse recht.

391 Hoge  Raad 11 december  1931,  NJ  1932,  157.

392 In deze zin ook A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS 1994, p.  146. Niet juist is m.i. de stelling

van A.N. Krol, V&0 1995, p. 4, dat juist genoemde uitspraak meebrengt dat geen causaal
verband tussen investeringsbeslissing en uitgifte van het prospectus behoeft te worden
bewezen. De uitspraak laat slechts zien dat dat causale verband van betrekkelijk indirecte aard
kan zijn.

393 Vgl. voor het Duitse recht, waar gedacht wordt aan een termijn van zes tot twaalf maar*len,
hoofdstuk III, paragraaf 4d (iv), en voor het Engelse recht de termijn van zeven tot tien dagen,
genoemd in Pennington's Company Law, p. 349-350.
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toen haar de werkelijke financiale toestand van Co op bekend was gewor-
den, zonder meer verplicht was het beleggerspubliek publiekelijk tegen
de verkoop van de obligaties te waarschuwen. De Hoge Raad oordeelde
dat de uitspraak van het Hof op dit punt niet blijk gaf van een onjuiste
opvatting en niet onbegrijpelijk was. Mogelijke aansprakelijkheid in dit
verband moet - zoals ook naar voren komt in de uitspraak van het Hof -
worden gezocht in de sfeer van eventuele onjuiste advisering van een
client die na het moment waarop de lead manager kennis heeft genomen
van dergelijke nieuwe feiten door bemiddeling van de lead manager de
effecten koopt. 394

Wel kan de vraag rijzen of voor de lead manager een dergelijke
verplichting bestaat tot het moment waarop de handel in de aangeboden
effecten aanvangt. Het Fondsenreglement van de Vereniging voor de
Effectenhandel kent in artikel 21 lid 2 een verplichting voor de uitge-
vende instelling om "elk belangrijk nieuw feit dat van invloed kan zijn op
de beoordeling van de effecten en zich voordoet tussen de vaststelling
van de inhoud van het prospectus en de dag waarop de notering ingaat"
in een document ter aanvulling van het prospectus te vermelden. Dit is
een op de uitgevende instelling rustende verplichting. A.-G. Mok neemt
in zijn conclusie voor de Co op arrest 95 aan dat verondersteld mag
worden dat voor de emissiebank tot het begin van de beurshandel een
mededelingsplicht "van de uitgevende instelling" bestaat. Ik veronderstel
dat de A.-G. hiermee doelt op een verplichting van de lead manager tot
het doen van een mededeling aan de uitgevende instelling, zoals in
Engeland bestaat krachtens artikel 147 lid 3 van de Financial Services
Act.396 Ik meen dat uit de rechtsverhouding tussen de lead manager en
de uitgevende instelling kan voortvloeien dat de lead manager de uitge-
vende instelling moet waarschuwen indien hem zodanige feiten ter ore
komen die tot een mededelingsplicht ex artikel 21 lid 2 Fondsenreglement
leiden. Tegenover "de markt" geldt m. i. vanaf het moment van het
openbaar maken van het prospectus hetgeen het Hof overwoog (met dien
verstande dat zich wellicht het geval laat denken dat het niet doen van

394 In deze zin ook A.-G. Mok in zijn conclusie voor het arrest van de Hoge Raad inzake Co op
onder 5.2.4, en M.J.G.C. Raaijmakers, Ars Aequi 1995, p. 225. S.A. Boele, TVVS 1995, p
69 gaat wat verder met het oordeel dat de bank ook aansprakelijk kan zijn indien zij de client
op regelmatige basis op het gebied van effecten adviseert (en, naar ik aanneem, nalaat te
waarschuwen). Vgl. ook paragraaf 3f van hoofdstuk III, waar voor het Engelse recht een
zekere verplichting tot het geven van "nazorg' wordt besproken.

395 Onder 5.2.4.

396 Zie paragraaf 3f van hoofdstuk III.
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een mededeling aan de uitgevende instelling onrechtmatig handelen jegens
de belegger zou kunnen opleveren).

Ten aanzien van de vraag naar de "geldigheidsduur" van een pros-
pectus kan vooropgesteld worden dat een prospectus is bedoeld om
gebruikt te worden bij gelegenheid van een bepaalde aanbieding van
effecten, en niet de strekking heeft eeuwigheidswaarde te hebben. Na
afloop van de aanbiedingstermijn is voorts in beginsel geen sprake meer
van aanbieding van de effecten door de lead manager of degene ten
behoeve van wie hij handelt (voor zover niet de lead manager specifiek
de verkoper van de effecten is), zodat de vraag rijst of artikelen 6:194
e.v. BW wel kunnen worden ingeroepen door een koper in de secundaire
markt.397

Tevens mag van de belegger worden verwacht dat hij zich er van
bewust is dat het prospectus niet is bedoeld voor de eeuwigheid en dat
hij,    indien   hij    op een later tijdstip effecten neemt, daarmee rekening
houdt. Doet hij dat niet, dan zal sprake kunnen zijn van een omstandig-
heid die aan de belegger kan worden toegerekend (namelijk het feit dat
hij op een verouderd prospectus afging), met als gevolg dat de schade
geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening kan blijven op grond van artikel
6:101 BW.

Dat de belegger rekening moet houden met dit feit valt ook daaruit
af te leiden dat bijvoorbeeld krachtens artikel 5 lid 1  Bte en artikel 21 lid
2 Fondsenreglement tot aan het einde van de aanbiedingsperiode de ver-
plichting bestaat wijzigingen van de feiten ten opzichte van het prospectus
openbaar te maken, en dat indien voor een nieuwe emissie het oude pros-
pectus wordt gebruikt een aanvulling moet worden gegeven betreffende
nieuwe feiten (zie artikel 5 lid 2 Bte). Deze regelingen zijn uitvloeisels
van het feit dat bij wijze van spreken reeds op de dag van uitgifte het
prospectus begint te "verouderen". Naarmate   de tijd verstrijkt   zal   de
belegger dan ook minder op het prospectus mogen afgaan. 398

Gedurende welke periode de belegger nog op een mededeling in het
prospectus mag afgaan hangt onder meer af van de aard van de medede-
ling. Behelst de mededeling dat de volgens de belegger essentifble heer X
directeur van de uitgevende instelling is, terwijl hij dat in werkelijkheid
op het moment van uitgifte van het prospectus niet meer was, dan zal de
belegger al vrij snel niet meer kunnen zeggen dat deze onjuiste medede-

397    Vgl. de situatie naar Engels recht krachtens de common law-{loctrine. besproken in paragraaf
3c van hoofdstuk HI.

398 Aldus ook R.I.V.M. Bertrams, Bb 1993, p. 122. Zie ook paragraaf 3f en 4d (iv) van
hoofdstuk III voor het Engelse en het Duitse recht. De periode van slechts zeven tot tien dagen
die voor het Engelse recht wordt genoemd lijkt mij overigens extreem kort.
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ling voor hem enige relevantie had. De heer X kan immers steeds
terugtreden, en als voor de belegger van belang is dat de heer X nog
directeur is dient hij op het tijdstip van zijn belegging navraag te doen.
Doet hij dat niet, dan loopt hij het risico dat de heer X inmiddels het
bedrijf heeft verlaten. Het feit dat het prospectus ten onrechte vermeldde
dat de heer X ten tijde van het uitbrengen van het prospectus nog in de
directie zat, is in dit licht niet relevant.

Ook bij naar hun aard fluctuerende gegevens, zoals de gegevens
met betrekking tot de toestand van de uitgevende instelling, blijkende uit
bijvoorbeeld jaarstukken of tussentijdse cijfers, zal de belegger er al
betrekkelijk snel niet meer van uit mogen gaan dat hij op het prospectus
af mag gaan. Zijn reeds nieuwe jaarstukken verschenen, dan heeft hij de
gelegenheid gehad om de stand van zaken te verifi8ren.399 Zijn er nog
geen nieuwe jaarstukken, dan hangt het van tal van andere gegevens,
zoals tussentijdse berichtgeving over de uitgevende instelling, af of hij
nog kan zeggen dat de volgens hem misleidende mededelingen in het
prospectus voor hem redengevend konden zijn voor zijn belegging. Een
vaste periode valt in dit verband niet te noemen.

Gaat het echter om een gegeven met eeuwigheidswaarde, zoals de
datum van oprichting van de uitgevende instelling (uitgaande van het
uitzonderlijke geval dat die relevant is), dan is denkbaar dat ook de
belegger die jaren na uitgifte van het prospectus de effecten koopt,
afgaande op de opgegeven datum van oprichting, nog verhaal kan zoeken
bij degenen die het prospectus hebben uitgegeven. Het gegeven waar het
dan om gaat kan per definitie niet veranderen, zodat de belegger er van
uit mag gaan dat het gegeven in het prospectus juist is. Wel rijst in een
dergelijk geval de vraag of van onrechtmatig handelen jegens die beleg-
ger (tot wie het prospectus zich niet richtte) sprake is en of in een derge-
lijk geval wel het door artikel 6:98 BW vereiste causale verband bestaat.

Een voorbeeld van gegevens die nog langdurig van belang zijn is te
vinden in het geval van de Canadese limited partnership, dat hierboven in
hoofdstuk V, paragraaf 3b (ii) werd besproken. Het prospectus werd in
1981 opgesteld en in 1983 bijgesteld, en vervolgens in 1985 en 1986 aan
de relevante beleggers verstrekt. Het prospectus werd derhalve in 1985
en 1986 nog gebruikt om beleggers in de beleggingsmogelijkheid te inte-
resseren, terwijl de misleiding door het ontbreken van vermelding van

399 Zie paragraaf 4d (iv) van hoofdstuk III voor het Duitse recht.  Vgl.  ook het Amerikaanse recht,

waar in artikel 11 (a) in fine van de Securities Act is bepaald dat causaliteit tussen de
misleidende mededeling en de aankoop van de effecten - in afwijking van de hoofdregel dat
deze causaliteit niet behoeft vast te staan - door de eiser wel dient te worden aangetoond indien
een nieuwe earning statement is uitgegeven.
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blijvende aansprakelijkheid na uittreding uiteraard in 1985 en 1986 nog
even belangrijk was als in 1981 of 1983.

c. Schade(hoogte)

De hoogte van de schade zal niet altijd eenvoudig te bepalen zijn. Vaak
zal bij effecten - met name bij aandelen - de schade gezocht moeten
worden in de sfeer van koersdaling. In dat geval zal de koersdaling die
verband houdt met de misleidende mededeling moeten worden onder-
scheiden van koersdaling door andere factoren.400 Dergelijke andere
factoren kunnen o.m. zijn gelegen in een algehele daling van het beurs-
klimaat of (bij obligaties) een wijzing van de rentestand. De koersdaling
zou, indien dergelijke factoren spelen, in beginsel ook zijn ingetreden
indien de belegger soortgelijke effecten van een andere uitgevende
instelling had gekocht. Dergelijk nadeel zal niet als schade ten gevolge
van de misleidende mededeling kunnen worden beschouwd. 401

Ook valt te wijzen op het geval dat de koers van de effecten als
gevolg van het openbaar worden van een in het prospectus ten onrechte
verzwegen feit daalt, en vervolgens, nadat de belegger redelijkerwijs de
gelegenheid heeft gehad zijn effecten in verband met dat feit te verko-
pen,402 een verdere daling van de koers inzet. Ik zou menen dat de
schade die het gevolg is van die verdere koersdaling niet het aan de lead
manager toerekenbare gevolg   is   van de misleidende mededeling:    de
belegger had immers toen hij vernam van de misleidendheid zijn effecten
kunnen verkopen tegen  de toen geldende koers.   Dat  hij   dat niet heeft
gedaan is een vorm van - met de juiste kennis van zaken ten aanzien van
de misleidendheid - verder speculeren.403 Schade als gevolg van verde-
re koersdaling is niet aan de lead manager toerekenbaar in de zin van
artikel 6:98 BW, omdat de belegger had kunnen voorkomen dat hij het
risico van dergelijke verdere schade liep, of dient krachtens artikel 6:101
BW voor rekening van de belegger te blijven op grond van het feit dat

400    Zie R.I.V.F. Bertrams, Bb 1993, p. 122, B. Wessels, NV 1993, p. 203.
401 Zie in deze zin voor het Amerikaanse recht hoofdstuk III, paragraaf 2b (v), en voor het

Zwitserse recht hoofdstuk III, paragraaf 5e.
402  Er moet wel sprake zijn geweest van een redelijkerwijs bestaande mogelijkheid om te

verkopen tegen een onder de nieuwe omstandigheden tot stand gekomen prijs. De belegger
moet niet gedwongen worden te verkopen tegen een "paniekprijs", zoals aan de orde komt in
de volgende paragraaf.

403   Vgl. de regel van artikel 11 (e) van de Amerikaanse Securities Act of 1933, besproken in
paragraaf 2b (v) van hoofdstuk III, krachtens welke regel prijsdalingen van na de dag van
aanvang van de procedure geen rol spelen.
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hij het aan zijn eigen beslissing om - ondanks zijn wetenschap ten aanzien
van de misleidendheid - niet te verkopen heeft te danken dat hij die
verdere schade leed. Hij maakt daardoor geen gebruik van de hem ten
dienste staande mogelijkheid het risico van verdere toename van de
schade uit te sluiten.404

De schade kan naast de directe daling van de waarde van de effecten
ook bestaan uit gemiste rente of dividend. Daarnaast is denkbaar dat de
belegger kan aantonen  dat hij, indien  hij   niet (als gevolg   van een mislei-
dende mededeling) in de onderhavige effecten had belegd, zou hebben
belegd in andere effecten, waarvan de koers inmiddels is gestegen. In dat
geval zou ook dat gemiste voordeel voor vergoeding in aanmerking
kunnen komen. Provisies kunnen eveneens schadeposten vormen, doch
dat zal niet het geval zijn indien de belegger betoogt dat hij bij kennis
van de juiste feiten andere effecten zou hebben gekocht, en hij die provi-
sies ook betaald zou hebben bij de aankoop van die andere effecten.

Een bijzonder lastige vraag is de vraag of ook dan aansprakelijkheid
bestaat indien tussen de misleidende mededeling en de schade slechts dat
verband bestaat dat indien de juiste informatie was gegeven de belegger
de effecten niet gekocht zou hebben, doch voor het overige volstrekt
andere feiten dan de feiten die de mededeling misleidend maakten tot de
waardedaling van de effecten hebben geleid. In een uitspraak van het
Duitse Bundesgerichtshof van 5 juli 1993405 werd aangenomen dat de
gedaagde voor de schade van de belegger aansprakelijk was, ook indien

"die Anlage nachtraglich aus Grunden wertlos wird, die mit denjenigen, derent-
wegen er im nachhinein von dem Erwerb Abstand nehmen will, unmittelbar nicht
msammenhingen."

404 Zie Asser-Hartkamp, 4 I, 10e druk, 1996, no. 453 e.v. Zie in deze zin ook de Amerikaanse
uitspraak inzake Competitive Associates,   Inc. v. International Health Sciences,   Inc.,   [1974-
1975 Transfer Binder] Fed. Sec. L. Rep. (CCH) 94, 966 (S.D.N.Y. Jan. 22, 1975), waarin
Judge Brieant oordeelde dat de eiser gehouden is zijn schade te beperken en derhalve de
desbetreffende aandelen had moeten verkopen binnen een redelijke periode na de ontdekking
van de misleidendheid van de mededelingen (onder de gecompliceerde omstandigheden van dat
geval bedroeg die periode volgens de rechter ongeveer een maand na de ontdekking van
fraude).

405         BGHZ   123,   p.    106   e.v.   Zie   ook   BGH   III,    1   december   1994,    NJW   1995,   p.   1025   e.v.,
Kumpel, Bank- und Kapitalmarktrecht, 1995, no. 11.188 waarschuwt er in dit verband voor
dat de voor de schade niet rechtstreeks relevante misleidende mededeling niet mag worden
gebruikt als argument om vergoeding te krijgen voor wat in feite niets anders is dan een
tegenvallende koersontwikkeling. Canaris, Bankvertragsrecht, 2e druk, no. 2298, meent dat in
een dergelijk geval geen aanspraak op schadevergoeding bestaat, omdat niet aan het vereiste
van "SchQtzzweck msammenhang" is voldaan.
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Indien de belegger met kennis van de juiste feiten de effecten niet had
gekocht, en derhalve de onjuiste mededeling conditio sine qua non was
voor het ontstaan van de schade, dient de vraag te worden beantwoord of
dergelijke schade als een gevolg van de misleidende mededeling aan de
gedaagde kan worden toegerekend. Deze vraag kan niet in zijn algemeen-
heid worden beantwoord. Indien de waardedaling in geen enkel verband
staat met de ten onrechte onjuiste of onvolledig weergegeven feiten, mag
m. i. causaal verband - anders  dan  in de genoemde Duitse uitspraak  -  niet
zonder meer worden aangenomen.

Het zojuist genoemde voorbeeld van de voor de belegger zo essen-
title heer X kan dit wellicht verduidelijken. Stel dat de belegger zodanige
bezwaren in het persoonlijke vlak heeft tegen de overigens ook volgens
de belegger capabele heer X dat hij bij wetenschap van de betrokkenheid
van de heer X bij de uitgevende instelling de effecten niet had gekocht,
en dat het prospectus ten onrechte niet vermeldde dat de heer X directeur
was  geworden  van de uitgevende instelling.   Als  nu de waardedaling   van
de effecten het gevolg is van het feit dat het bedrijf handelt in een
product waarvoor de markt instort, dan is de schade - mede in het licht
van het feit dat het voorzienbaarheidscriterium ook in het kader van
artikel  6:98  BW  nog  een rol toekomt 06  en  in het licht  van  het  feit  dat
de schade niet in een sterk voorzienbaar verband staat met de misleidende
mededeling - naar mijn gevoelen niet toerekenbaar aan degene die de
misleidende mededeling deed, ook als komt vast te staan dat de belegger
de effecten niet zou hebben verworven (en de schade niet zou hebben
geleden) indien de juiste informatie was verstrekt.

Is het echter zo dat het niet vermelden van de benoeming van de
heer X een uitvloeisel is van een sfeer van gebrek aan openheid en
minder gunstige moraliteit van de overige bestuurders, en is de waarde-
daling van de effecten het gevolg van het feit dat een werknemer "een
greep   in   de kas gedaan heeft",   dan is denkbaar   dat   wel een causaal
verband mag worden aangenomen. Gebrek aan openheid en een slechte
moraliteit kunnen er immers aan bijdragen dat werknemers in strijd met
de regels handelen.

d. Eigen wetenschap en eigen schuld belegger

Zowel de causaliteitsketen als de hoogte van de aansprakelijkheid kunnen
afhankelijk zijn van omstandigheden die de belegger aangaan. In dit

406 Vgl. Asser Hartkamp 4 I, 10e druk, 1996, no. 435.
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verband valt te denken aan feiten van algemene bekendheid, die onver-
meld gebleven zijn. In beginsel kan niet worden gezegd dat het onver-
meld zijn daarvan wezenlijk is, indien de belegger dat feit reeds uit
anderen hoofde kende.407 Dit ligt anders in het wellicht onwaarschijnlij-
ke geval dat een mededeling in het prospectus in strijd was met een alge-
meen bekend feit. In dat geval kan de belegger op zijn minst in verwar-
ring gebracht zijn door de mededeling in het prospectus. Het zal dan
afhangen van de omstandigheden in hoeverre de belegger zijn schade aan
eigen schuld te danken heeft indien hij op de onjuiste mededeling afging.
De schadevergoeding kan dan verminderd worden overeenkomstig de
regel van artikel 6: 101 BW.408

Daarnaast is denkbaar dat indien beleggers overgaan tot verkoop
tegen een "Panikpreis",409 een prijs   die als gevolg van paniekverkopen
gedaald is tot ver onder het niveau dat bij de juiste kennis van zaken ten
aanzien van de misleidendheid retel zou zijn, het verschil tussen de retle
waarde en die paniekprijs niet voor vergoeding in aanmerking komt.
Langs  de  weg van artikel  6: 101  BW  kan  in een dergelijk geval de schade
geheel of gedeeltelijk voor rekening van de belegger komen.

6. Conclusie materieelrechtelijke positie lead manager

Op grond van het voorgaande kan worden geconstateerd dat een lead
manager, indien hij medewerking heeft gegeven aan uitgifte van een
prospectus waarin zich misleidende mededelingen blijken te bevinden,
onrechtmatig heeft gehandeld in de zin van artikel 6:194 BW.

Teneinde te voorkomen dat hem een verwijt wordt gemaakt in
verband  met een misleidende mededeling, dient  de lead manager onder-
zoek te doen als van een goed huisvader mag worden verwacht, en zijn
ogen open te houden en kritisch te zijn ten aanzien van hetgeen in het
prospectus wordt gesteld. Hij doet er wijs aan te overleggen met de
uitgevende instelling, accountants en huisbankiers   van de uitgevende
instelling. Ten aanzien van de jaarstukken geldt dat hij het werk van de
accountants niet hoeft over te doen, doch dat wel wenselijk is dat hij zich
laat informeren over toegepaste methodes en maatstaven. Tevens dient hij

407     Vgl. in deze zin voor het Duitse recht Schwark, BOrsengesetz, 1994, aantekening 37 op §§ 45
en  46.

408      Vgl. voor het Duitse recht paragraaf 4c (iii) in fine en paragraaf 4d (iii) in fine van hoofdstuk
III.

409    Zie over deze term en een gelijksoortige benadering naar Zwitsers recht A. Rohr, GrundzOge
des Emissionsrechts, 1990, p. 221.
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de mogelijke gevolgen van toepasselijkheid van vreemd recht op de
jaarrekening in acht te nemen. Hij zal factoren als genoemd in paragraaf
4e van dit hoofdstuk in zijn onderzoek en beoordeling moeten betrekken.
Gaat het om aan de Amsterdamse beurs te noteren effecten, dan zal hij
de beide due diligence Circulaires in acht moeten nemen. Hij zal ervoorts - indien hij een beroep wil doen op het bestaan van Chinese walls
- voor moeten zorgen dat hij duidelijke regels heeft betreffende Chinese
walls en dat hij kan aantonen dat die worden nageleefd. Het is met het
oog op een mogelijk beroep op Chinese walls wenselijk dat in het pros-
pectus uitdrukkelijk wordt vermeld dat informatie van de kredietenkant
van het bedrij f  van  de lead manager  niet ter beschikking stond  bij   de
vervaardiging van en de controle op het prospectus.

Ten aanzien van de causaliteit dient te komen vast te staan dat het
prospectus relevant is geweest voor de aankoop van de effecten. Dit kan
onder omstandigheden het geval zijn indien het prospectus een "Anlage-
stimmung" heeft veroorzaakt. Voorts valt te constateren dat een prospec-
tus geen eeuwigheidswaarde heeft. Een belegger die na de aanbieding van
de effecten waar het prospectus voor is gemaakt, belegt in die effecten,
dient hiermee rekening te houden. In hoeverre hij kan stellen dat door
hem geleden schade het gevolg is van enige misleidende mededeling in
het prospectus, is sterk afhankelijk van de aard van de mededeling
waarvan hij stelt dat deze misleidend is en van de overige feiten van het
geval. De schadevergoedingsverplichting kan verminderd worden  in  het
geval van eigen schuld van de belegger, bijvoorbeeld indien hij feiten van
algemene bekendheid heeft veronachtzaamd, of in het geval dat hij tegen
een "paniekprijs" heeft verkocht.

Ten aanzien van de schadehoogte valt te constateren dat deze veelal
zal moeten worden gezocht in koersdaling van de effecten. Koersdaling
van na het bekend worden van de misleidendheid van de mededeling
behoort in beginsel voor rekening van de belegger te blijven. Koersdaling
die niet in verband staat met de misleidendheid van de mededeling komt
niet   zonder   meer voor vergoeding in aanmerking. Andere schadeposten
kunnen bestaan uit gemiste rente of dividend, provisies en - indien aan-
toonbaar is dat zonder de misleidende mededeling in andere effecten was
belegd die in koers zijn gestegen - de gemiste koersstijging.
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PROCESRECHTELIJK OPZICHT

1.   Stelplicht

De eiser in een procedure tegen een lead manager betreffende prospec-
tusaansprakelijkheid zal, indien hij zich wil baseren op de artikelen 6:194
e.v. BW, dienen te stellen dat sprake is van onrechtmatigheid in de zin
van  artikel  6: 194 BW:10 Hij dient daartoe te stellen dat aan de elemen-
ten van artikel 6:194 is voldaan. Aan de stelplicht in dit opzicht is ten
aanzien van de meeste elementen van deze bepaling al snel voldaan: een
prospectus betreft immers een aanbieding van goederen (effecten) die
door de uitgevende instelling bedrijfsmatig worden aangeboden, terwijl,
als gezegd, de lead manager meestal beschouwd zal kunnen worden als
een persoon die het prospectus openbaar maakt.411 Ten aanzien van het
vereiste dat sprake is van een misleidende mededeling zal de eiser moeten
stellen dat het prospectus dergelijke mededelingen bevat en waar de

412misleidendheid in schuilt. De eiser kan zich, zoals hierboven bleek,
in dit verband beroepen op het feit dat de mededeling onware feiten bevat
of suggereert, onvolledige feiten bevat of suggereert, of gewoon verwar-
rend is.

De vraag die in dit verband speelt is hoe specifiek de eiser daarbij
moet zijn. Die vraag kwam in de Co op zaak aan de orde. In eerste
instantie waren de stellingen van de Vereniging in de Co op zaak dermate
algemeen, dat de Rechtbank die stellingen als onvoldoende specifiek
beoordeelde. De Rechtbank overwoog:

"Ter ondersteuning van haar standpunt dat de prospectussen misleidende informatie
bevatten, heeft de Vereniging bij conclusie van eis gesteld dat "de onjuistheid en
onvolledigheid van de verstrekte informatie aangaande de daadwerkelijke financiele
toestand van Co op AG" "door de directie van Co op AG ook met zoveel woorden
erkend" is, en heeft zij bij conclusie van repliek gesteld, zakelijk weergegeven, dat
de prospectussen onvolledige en onjuiste informatie bevatten waardoor de financiele
situatie van Co op AG te rooskleurig werd voorgesteld.

410 Zie r.0.4.2 van het arrest van de Hoge Raad in de Co op zaak.

411 Zie hoofdstuk V, paragraaf 3b (iii).

412 Zie hoofdstuk V, paragraaf 3c (iv).
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Hiermede heeft de Vereniging niet aan haar stelplicht voldaan. Niet
voldoende is dat - als door de Bank niet betwist - vast staat dat uit de prospectussen
een te gunstig beeld van de financiele situatie van Co op AG naar voren is geko-
men. Tevens dient door de Vereniging gesteld te worden welke feiten in de
prospectussen onvolledig of onjuist zijn weergegeven. De Bank zou anders, zoals
zij terecht heeft aangevoerd, geen behoorlijk verweer kunnen voeren."

Bij pleidooi had de Vereniging echter nader gesteld dat ten onrechte 214
verbonden vennootschappen niet in de jaarrekening waren geconsolideerden dat de geconsolideerde balans een tekort zou vertonen van DM 2
miljard. Die stellingen werden door Rechtbank en Hof wel voldoende
specifiek geacht. De Hoge Raad sanctioneerde dat oordeel.

In het algemeen zullen de stellingen van de eiser voldoende duidelijk
moeten zijn om de gedaagde de mogelijkheid te geven te bepalen opwelke mededeling of mededelingen het bezwaar van de eiser betrekkingheeft en wat die mededeling of mededelingen misleidend doet zijn. 413
Doet hij dat niet, dan moet dat er in beginsel toe leiden dat zijn vorde-
ring wordt afgewezen.

Indien de eiser stelt dat er sprake is van onvolledigheid van de feiten
mag van de eiser voorts in het bijzonder worden ge8ist dat hij zijn stellin-
gen duidelijk onderbouwt. De enkele mededeling dat feiten zijn weggela-ten brengt de lead manager uiteraard in een onmogelijke bewijspositie.
De eiser zal moeten aangeven welk feit volgens hem ontbreekt, op welke
grond hij meent dat dat feit bestaat, en welke mededeling volgens hem
door het ontbreken  van  het feit misleidend wordt. De eiser  moet  de  ge-
daagde immers in de gelegenheid stellen te bepalen waar hij zich tegen
heeft te verweren.

Kan de eiser geen mededeling aanwijzen die misleidend wordt door
het ontbreken van de door hem aan de orde gestelde feiten, dan kan zijnvordering niet worden toegewezen op basis van artikel 6:194 e.v. BW:
uit de stellingen van de eiser blijkt dan niet dat er sprake is van open-
baarmaking   van een misleidende mededeling. In de praktijk zal zich414

deze situatie niet vaak voordoen, omdat in het prospectus in beginsel de
mededeling van de uitgevende instelling opgenomen zal zijn dat de
gegevens in het prospectus in overeenstemming zijn met de werkelijkheid
en dat geen gegevens zijn weggelaten welker vermelding de strekking van
het prospectus zou wijzigen.415 Die mededeling is misleidend (namelijk

413    Zie Nota naar aanleiding van het eindverslag, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 10, p. 1.
414 Er van uitgaande dat een prospectus in beginsel uit meerdere mededelingen bestaat: zie

paragraaf 2c hierna.
415 Zie  artikel   1.2   van   bulagen  A   en  B   bij het Fondsenreglement  van de Vereniging   voor  de
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eenvoudigweg onjuist) indien het verzwegen feit van wezenlijke aard is
voor de beoordeling van het prospectus. Ook dan mag echter van de eiser
worden gevergd dat hij onderbouwt waarop hij zijn stelling baseert dat
een feit ontbreekt. Ik kom hieronder in paragraaf 2g op deze kwestie
terug.

Daarnaast blijkt uit de wetsgeschiedenis dat de wetgever denkbaar
achtte  dat de rechter de omkering  van de bewijslast van artikel  6: 195  BW
- zo die bepaling van toepassing zou zijn - niet toepast, indien de eiser
onvoldoende adstrueert waarom hij een bepaalde mededeling misleidend
acht.416

De eiser zal tenslotte dienen te stellen dat hij schade heeft geleden en
welke schade dat is, en dat tussen die schade en de misleidende medede-
ling causaal verband bestaat. Ten aanzien van het causaal verband is
zulks in de uitspraak van de Hoge Raad in de Co op zaak met zoveel
woorden overwogen.

2. Bewijslast

a. Inleiding

Vragen van aanzienlijk principi81ere aard zijn aan de orde waar het
betreft de omkering  van de bewijslast ten aanzien van feiten en toere-
kenbaarheid, krachtens artikel 6:195 BW. In dit verband dient de vraag
beantwoord te worden of een prospectus te beschouwen is als 66n mede-
deling of als meerdere mededelingen. Op die vraag ga ik hieronder eerst
in. Daarna bespreek ik de vraag of de lead manager de inhoud en inkle-
ding van hetgeen in een prospectus wordt medegedeeld geheel of gedeel-
telijk bepaalt.

Alvorens daarop in te gaan wil ik benadrukken dat de beantwoording
van de vraag of de lead manager de inhoud en inkleding van de medede-
ling of mededelingen in het prospectus bepaalt uitsluitend van belang is
voor de bewijslastverdeling. Wie de inhoud en inkleding van een mede-
deling  niet  (ten dele) heeft bepaald  kan  zeer wel krachtens artikel  6: 194
BW aansprakelijk zijn voor de openbaarmaking van de mededeling. De
reden om dit te benadrukken is gelegen in het feit dat het Hof in de Co
op zaak het onderscheid tussen de bepaling van artikel 6:194 BW over

Effectenhandel, artikel   1.2  van de bijlage  bij  het  Btb en artikel   1.2  van de bijlage  bij  het  Bte
1995.

416 Zie MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 14.
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aansprakelijkheid en de regels over de bewijslastverdeling van artikel
6:195 BW uit het oog lijkt te verliezen, en dat ook A.-G. Mok in zijn
conclusie voor het arrest van de Hoge Raad in de Co op zaak, en wel-
licht zelfs de Hoge Raad, dit onderscheid niet volledig in het oog lijken
te houden.

Het Hof verliest dit onderscheid naar mijn gevoelen uit het oog waar
het in r.0. 5.6 van zijn arrest uit het feit "dat de Bank voor de inhoud
van een dergelijk door haar uitgegeven en ondertekend, stuk, een eigen
verantwoordelijkheid draagt", afleidt   dat   de lead manager "derhalve
[heeft] te gelden als degene die de gestelde misleidende mededelingen
zelf (ten dele) heeft bepaald". Dat degene  die  een stuk heeft uitgegeven
voor dat stuk verantwoordelijkheid draagt vloeit rechtstreeks voort uit
artikel 6:194 BW. Daaruit vloeit in het wettelijke systeem echter juist
niet zonder meer voort dat op hem ook de bewijslast rust. Dat is krach-
tens artikel 6:195 BW pas het geval indien hij de inhoud en inkleding van
de mededeling of mededelingen in dat stuk ook (ten dele) zelf heeft
bepaald of heeft doen bepalen. De twee vraagstukken worden met elkaar
verward indien wordt geoordeeld dat uit het feit dat iemand verantwoor-
delijkheid heeft voor een mededeling, volgt dat hij geacht moet worden
de inhoud en inkleding van de mededeling te hebben bepaald. Op de
benadering van deze kwestie door de A.-G. en de Hoge Raad kom ik
hieronder nog terug.

b. Een of meerdere mededelingen, betang

Het belang van de vraag of een prospectus bestaat uit 66n mededeling of
meerdere is in beginsel groot.417 Is een prospectus 66n mededeling, dan
is de lead manager in beginsel418 gehouden te bewijzen dat alle feiten
die vervat zijn in of gesuggereerd worden door het prospectus, waarvan
de eiser stelt dat ze onjuist of onvolledig zijn en daardoor het prospectus
misleidend doen zijn, juist zijn. De lead manager bepaalt immers van de
inhoud van die ene mededeling (het prospectus) altijd een gedeelte (al dan
niet tezamen met andere managers), namelijk de zogenaamde "technische
pagina's", waarop gegevens vermeld staan  als de uitgiftekoers, de rente

417 In beginsel, omdat, zoals nog aan de orde komt, het belang van deze kwestie beperkt wordt in
het licht van de wijze van benadering van de vraag of iemand de inhoud en inkleding van een
mededeling heeft bepaald in de uitspraken in de Co op zaak.

418 Behoudens voor zover deze bewijslastomkering onredelijk   is:   zie   het  slot van artikel   6: 195

BW.  Zie ook paragraaf h hierna.
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(bij obligaties), de datum van inschrijving en dergelijke.
419

Slaagt hij niet in het bewijs dat genoemde feiten juist en volledig
zijn, dan brengt dit reeds mee dat hij onrechtmatig heeft gehandeld in de
zin van artikel 6:194 BW. Hij zal om aan aansprakelijkheid te ontkomen
moeten bewijzen dat dat onrechtmatig handelen hem niet kan worden
verweten.

Wordt een prospectus daarentegen beschouwd als bestaande uit
meerdere mededelingen, dan zal krachtens artikel 6:195 BW op de lead
manager de bewijslast ten aanzien van feiten en toerekenbaarheid slechts
rusten voor die mededelingen waarvan hij de inhoud en inkleding heeft
bepaald. Waar het betreft de overige mededelingen in het prospectus is
het vervolgens aan de rechter om, met inachtneming van de omstandighe-
den van het geval en de stellingen van de eiser, te bepalen of krachtens
de hoofdregel van artikel 177 Rv de bewijslast op de eiser rust, of toch
op de lead manager behoort te rusten op basis van de aan het slot van
artikel  177 Rv geformuleerde uitzondering.

c.  Wat  is  een  mededeling ?

(i) Inleiding

Het antwoord op de vraag of een prospectus 66n mededeling bevat of
meerdere hangt af van de betekenis die gehecht moet worden aan de term
mededeling in artikel   6: 194   e.v. BW. Welke betekenis   aan   die   term
toekomt is niet in alle gevallen eenvoudig te bepalen. Niemand zal er
bijvoorbeeld in redelijkheid aan twijfelen dat de zinnen "Het is vandaag
mooi weer" en "Chirac is de president van Frankrijk" niet als 66n, maar
als twee mededelingen moeten worden gezien. Moeilijker is het met een
zin  als  "Het is vannacht helder  en  koud".  In deze zin worden twee feiten
vermeld: het feit dat het een heldere nacht is, en het feit dat het koud is.
Men zou kunnen spreken van twee verschillende mededelingen, doch ook
van 66n mededeling, waarin twee feiten naar voren komen.

De wetsgeschiedenis geeft geen rechtstreekse informatie over wat de
wetgever verstaat onder een mededeling.   Wel kan worden gesteld  dat  uit
de wetsgeschiedenis en de daarin gegeven voorbeelden blijkt dat gedacht
is aan reclameuitingen, die als regel kort zijn en niet uit een groot aantal
verschillende onderdelen bestaan.420 Over de vraag of een prospectus

419 Vgl. A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS 1994, p. 144.

420 Zie de citaten uit de wetsgeschiedenis die zijn weergegeven in paragraaf 2 van hoofdstuk IV
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66n of meer mededelingen bevat geeft de wetsgeschiedenis geen uitsluit-
sel.421

Ik zou voorop willen stellen dat een mededeling uit meerdere onder-
delen kan bestaan. Dit vloeit reeds voort uit het feit dat artikel 6:195 BW
er van uit gaat dat in een mededeling meerdere feiten zijn vervat. Om bij
het weer van vannacht te blijven: de zin "Het is vannacht helder en
koud" zal over het algemeen wel gezien worden als Mn mededeling. Zou
er echter sprake zijn van twee zinnen: "Het is vannacht helder. Het zal
een koude nacht worden.",  dan  zal  zeer wel gezegd kunnen worden  dat
er sprake is van twee mededelingen, doch is ook nog steeds verdedigbaar
dat het om 66n mededeling gaat. Ik ben geneigd te oordelen dat deze
beide stellingen elkaar niet behoeven uit te sluiten. Een mededeling kan
een enigszins gecompliceerde aard hebben en zijn samengesteld uit
meerdere elementaire mededelingen.

Een dergelijke samenstelling zal zich met name kunnen voordoen in
het geval dat een mededeling over een of meer mededelingen wordt
gedaan.  Als ik zeg:  "Jan zei "Het heeft vannacht gevroren" " doe ik een
mededeling     over een mededeling. Mijn mededeling    is    dat Jan heeft
gezegd "Het heeft vannacht gevroren". Mijn mededeling   is dan juist
indien Jan inderdaad heeft gezegd "Het heeft vannacht gevroren",  ook  in
het geval dat het vannacht niet heeft gevroren. Mijn mededeling betreft
slechts een mededeling over de mededeling die Jan deed. Heeft het
vannacht niet gevroren, dan is Jan's mededeling onjuist, doch mijn
mededeling blijft juist.422

Ik  meen  dat  in het kader van artikel  6: 195  BW in verband  met  dit
voorbeeld het volgende kan worden opgemerkt. In het voorbeeld heb ik

hierboven en MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 6, waaruit onder meer blijkt
dat de regeling in het leven geroepen is op aandrang van en in overleg met organisaties als het
Consumenten Contact Orgaan en organisaties voor het midden- en kleinbedrijf, de Nederlandse
Dagblad Pers, de Stichting Etherreclame en dergelijke. Dergelijke organisaties zullen in de
eerste plaats het oog hebben gehad op "gewone" reclame als verspreid via radio en t.v. en via
kranten en tijdschriften. Zie in dit verband ook MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3,
p. 4, waar sprake is van 'de reclamewereld" en de Reclame Code Commissie, en de aldaar op
p. 10-12 genoemde voorbeelden.

421 A.F.J.A. Leijten beroept zich er in De NV 1995, p. 217, voor zijn standpunt dat een
prospectus 6tn mededeling vormt op dat de wetgever een ruime opvatting van het begrip
mededeling voorstond. Hij noemt echter geen wetsgeschiedenis waaruit dit zou blijken, en
dergelijke wetsgeschiedenis heb ik ook niet aangetroffen. Hij verwijst naar D.W.F. Verkade,
Mon. Nieuw BW no. B-49, 1992, p. 31, doch Verkade blijkt te doelen op het feit dat blijkens
de MvT onder mededelingen ook afl)eeldingen worden verstaan. Met "ruim" doelt Verkade
derhalve niet op een standpunt van de wetgever over de omvang van de mededeling, doch op
de "ruime" benadering door de wetgever van de verschillende mogelijke vormgevingen van
mededelingen.

422  Zie voor een vergelijkbaar voorbeeld de conclusie van de A.-G. voor het Co op arrest,
onderdeel 4.2.5 in fine.
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zelf de inhoud en inkleding bepaald van de mededeling "Jan zei "Het
heeft vannacht gevroren" ". De juistheid  van die mededeling  zal  ik
eventueel moeten bewijzen. Dat bewijs is geleverd indien ik door middel
van getuigen kan bewijzen dat Jan inderdaad heeft gezegd "Het heeft
vannacht gevroren". De inhoud en inkleding   van de mededeling   "Het
heeft vannacht gevroren" heb ik daarentegen niet bepaald. Jan heeft de
inhoud en inkleding van die mededeling bepaald. Ik heb die mededeling
slechts opgenomen in mijn mededeling. Ik deed immers een mededeling
over Jan's mededeling. Gesteld dat Jan mij die mededeling heeft doen
openbaar maken, is het krachtens artikel 6:195 BW aan Jan om te
bewijzen dat het inderdaad heeft gevroren.

Dit voorbeeld laat zien dat het veelal niet juist zal zijn te zeggen dat
een  tekst "een mededeling  is". De tekst  in het voorbeeld bevat een aantal

mededelingen: mijn mededeling over de mededeling van Jan, en Jan's
mededeling.

Ik zou tevens voorop willen stellen dat het feit dat een tekst betrek-
king  heeft op 66n onderwerp,  nog niet meebrengt dat die tekst 66n mede-
deling is. Dit is van belang in het licht van prospectusaansprakelijkheid.
Denkbaar is dat de neiging bestaat een prospectus als 66n mededeling
beschouwen in verband met het feit dat het gehele prospectus betrekking
heeft op de uitgifte door de uitgevende instelling van bepaalde effecten.
Een dergelijke benadering lijkt mij niet juist. Was bijvoorbeeld bij het
verschijnen van de film "Schindlers list" door de producenten een bundel
uitgegeven die het belang van het zien van de film moest onderstrepen,
waarin artikelen van verschillende schrijvers waren opgenomen over de
holocaust en de benadering daarvan in deze film, dan zou niemand die
bundel hebben beschouwd als 66n mededeling,  op de enkele grond dat de
bundel 66n onderwerp betrof.

Ik hoop met de zojuist gegeven voorbeelden betreffende de bundel
over Schindler's list en de mededeling over Jan's mededeling duidelijk
gemaakt te hebben dat bij de beantwoording van de vraag wat een mede-
deling is niet slechts beoordeeld moet worden welke woorden of zinnen
in een document zijn opgenomen of welke woorden of zinnen een
bepaalde eenheid vormen, doch ook welke mededeling of mededelingen
die eenheid bevat. De voorbeelden laten zien dat het feit dat meerdere
stukken tekst over 66n onderwerp in een document zijn opgenomen, die
stukken tekst nog niet tot 66n mededeling maken en dat een mededeling
van een persoon een omvangrijk stuk tekst kan bevatten, zonder dat dat
hoeft te betekenen dat de in dat stuk tekst opgenomen mededelingen alle
beschouwd kunnen worden als mededelingen waarvan die persoon de
inhoud en inkleding heeft bepaald. Die mededelingen kunnen afkomstig
zijn van en qua inhoud en inkleding zijn bepaald door een derde en
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volstrekt zelfstandig zijn ten opzichte van de eerstbedoelde mededeling.

(ii) Prospectus 66n mededeling?

Wat betekent het voorgaande nu voor een prospectus? Het ene uiterste is
dat het prospectus als geheel genomen beschouwd moet worden als 66n
mededeling of als een stuk dat 66n mededeling bevat, die iets in zou
houden in de trant van "deze effecten zijn te koop". Aan de andere kant
kan een prospectus ook gezien worden als een document dat honderden
mededelingen bevat: men hoeft maar te kijken naar de jaarstukken van de
uitgevende instelling die in het prospectus zijn opgenomen. In die jaar-
stukken zijn talloze gegevens opgenomen, zoals ten aanzien van het eigen
vermogen, vorderingen op korte termijn, vaste activa en dergelijke.

Een reden om te menen dat het prospectus 66n mededeling is, zou
gelegen kunnen zijn in het feit dat het gehele prospectus betrekking heeft
op een aanbieding van bepaalde effecten. Met het zojuist gegeven voor-
beeld van de bundel met artikelen over de film Schindler's list hoop ik
reeds duidelijk gemaakt te hebben dat dat feit op zichzelf niet voldoende
reden is om aan te nemen dat sprake zou zijn van 66n mededeling.

Als reden om een prospectus als tan mededeling te beschouwen
wordt ook gezien het feit dat de lead manager blijkens de uitspraak van
de Hoge Raad inzake Co op een zekere verantwoordelijkheid heeft voor
het gehele prospectus. Het feit dat iemand met betrekking tot een

423

geheel drukwerk verantwoordelijkheid heeft vormt echter geen reden om
te menen dat dat stuk ook 66n mededeling is.424 Of dat stuk 66n mede-
deling is is een geheel andere vraag, namelijk een vraag van uitleg van
de term mededeling en van beoordeling van het relevante stuk.

Ook het feit dat de totale indruk die de belegger krijgt na lezing van
het prospectus kan veroorzaken dat hij wordt misleid, brengt niet mee dat
het prospectus 66n mededeling zou zijn. De combinatie van een aantal
mededelingen kan nu eenmaal misleidend zijn, zonder dat die mededelin-
gen daardoor 66n mededeling hoeven te vormen. Zo zou in een krant een
artikel afgedrukt kunnen zijn over grote gasvondsten in Siberia, en
daarna een artikel van een andere auteur over de grote belangen van een
bepaalde oliemaatschappij in Siberie. In dat geval kan moeilijk worden
gesproken van 66n mededeling. Beide mededelingen kunnen waar zijn,
doch de suggestie van de beide artikelen tezamen bezien kan zijn dat de

423 D.W.F. Verkade spreekt in zijn noot in NJ 1996, 246, no. 18, van "de door de Hoge Raad
bedoelde eindverantwoordelijkheid  voor het geheel. "

424     Bij de hier besproken benadering wordt het onderscheid tussen bewijslast en aansprakelijkheid
miskend. Zie ook het slot van paragraaf a hierboven.
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betreffende oliemaatschappij zou delen in de genoemde gasvondsten, en
dat hoeft uiteraard niet waar te zijn. Dat hoeft echter niet reden te zijn
om de twee mededelingen als 66n te beschouwen, doch dit betekent dat
de ene mededeling (deze oliemaatschappij heeft grote belangen in Siberie)
het wellicht onjuiste feit suggereert dat deze maatschappij meedeelt in de
gasvondsten, door de plaatsing in de context van de andere mededeling
(grote gasvondsten) . Het feit dat sprake is van een samenstel van mede-
delingen die gezamenlijk misleidend zijn brengt derhalve niet mee dat het
samenstel 66n mededeling zou zijn, doch wel dat de afzonderlijke mede-
delingen door hun plaatsing in het samenstel misleidend kunnen worden.

Wordt vervolgens gekeken naar de inhoud van een prospectus, dan
is er alle reden om te spreken van meerdere mededelingen. Om te
beginnen is sprake van mededelingen over het feit dat en hoe de effecten
verkrijgbaar zijn en tegen welke prijs zij worden aangeboden. Daarnaast
bevat het prospectus mededelingen over de voorwaarden van de effecten
(in het geval van obligatieleningen), mededelingen over de historie van
de uitgevende instelling, mededelingen over de jaarcijfers over een aantal
jaren, en mededelingen over de toekomstverwachtingen van de uitge-
vende instelling. Die mededelingen hebben slechts gemeen dat zij worden
gedaan met het oog op dezelfde uitgifte van effecten en in 66n document
zijn opgenomen, een en ander met het doel de belegger over alle aspecten
van de aanbieding te informeren. Dat kan niet wegnemen dat deze
mededelingen van totaal verschillende aard zijn en veelal afkomstig zijn
van verschillende bronnen.

Ook de regelgeving rond prospectussen lijkt er niet vanuit te gaan
dat een prospectus 66n mededeling is. Artikel 1 van Schema's A en B bij
het   Fondsenreglement   van de Vereniging   voor de Effectenhandel, artikel
1 van de bijlage bij het Bte 1995 en artikel 1 van de bijlage bij het Btb,
gaan er vanuit dat verschillende personen verantwoordelijk kunnen zijn
voor afzonderlijke gedeelten van het prospectus. Die benadering is niet
goed te rijmen met de stelling dat een prospectus in zijn geheel 66n
mededeling zou vormen.

Ik meen voorts dat, gezien de ratio van de regeling van artikel 6:195
BW, een stelling in de zin dat een prospectus 66n mededeling zou zijn en
dat ten aanzien van alle feiten in het prospectus de bewijslast rust op
eenieder die slechts van een onderdeel van het prospectus de inhoud en
inkleding heeft bepaald, onhoudbaar is. De ratio van de omkering van de
bewijslast is dat degene die de inhoud en inkleding van de mededeling
bepaalde in een betere positie is dan het publiek waar de mededeling op
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is gericht, om de (on)juistheid van de feiten te bewijzen.425 Aan die
ratio wordt geen recht gedaan indien het begrip mededeling zodanig
wordt opgerekt dat wie van een tekstgedeelte op bladzijde 2 van het
prospectus de inhoud en inkleding heeft bepaald, de juistheid van de
feiten in het door een ander aangeleverde tekstgedeelte op pagina 45 heeft
te bewijzen, zelfs indien die beide tekstgedeelten volstrekt niet samen-
hangen.

In zijn noot onder het Co op arrest 26 gaat Verkade in op mijn
betoog in mijn preadvies, onder meer gebaseerd op deze ratio, dat

427

het niet juist is het gehele prospectus als Mn mededeling te beschouwen.
Hij onderkent dat de lead manager de jaarrekening van de uitgevende
instelling "natuurlijk niet heeft bepaald,   en  ook  niet kon bepalen".   Hij
meent echter  (als  ik  het  goed  zie),  dat  naar de strekking van artikel  6: 195
BW een prospectus als 66n mededeling moet worden beschouwd, omdat
anders de noodzaak van voor-discussie de regeling van artikel  6: 195  BW
danig zou frustreren. Juist in het licht van de jaarstukken is dit een naar
mijn gevoelen weinig overtuigend (en overigens door de wetsgeschiedenis
en   de   tekst   van de bepaling niet ondersteund) betoog: geen enkele
belegger zal veronderstellen dat de inhoud en inkleding van de jaarstuk-
ken door de lead manager is bepaald, zodat discussie over de vraag of
dat gedeelte van het prospectus afkomstig is van de lead manager niet erg
gecompliceerd kan worden. Het bezwaar van een dergelijke voor-discus-
sie valt - zeker voor wat betreft de jaarstukken - niet in te zien.

Met het voorgaande is niet gezegd dat niet 66n mededeling qua tekst
een belangrijk gedeelte van het prospectus kan omvatten. Zo bevat het
prospectus een aantal mededelingen over mededelingen (die aanzienlijk
complexer zijn dan het hierboven gegeven voorbeeld van mijn medede-
ling over de mededeling van Jan). In het verleden was het bijvoorbeeld
gebruik dat in het prospectus een tekst werd opgenomen, luidende "de
managers ontvingen   van de uitgevende instelling de volgende brief: ",
waarna de tekst van een brief van de uitgevende instelling volgde met de
relevante gegevens   over de vennootschap. De managers   doen  dan  een
mededeling die betrekking heeft op de ontvangst van die brief en op de
inhoud daarvan. In zoverre vormen aankondiging en inhoud van de brief
66n   mededeling. Die mededeling is echter    niet de mededeling    dat    de
vennootschap in een bepaald jaar is opgericht (wat in de brief vermeld

425 Zie paragraaf e (ii) hierna.

426 NJ 1996, 246, onder 18.

427 Prospectusaansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht no. 2, 1995, p.
44-51.
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zal zijn), doch de mededeling dat die brief is ontvangen. Die mededeling
is onjuist als de brief in het geheel niet is ontvangen of een andere
inhoud had dan is weergegeven in het prospectus. Die mededeling is
echter niet onjuist of misleidend indien de brief inderdaad is ontvangen
en de inhoud juist is weergegeven, ook al zou de inhoud van de brief
onjuistheden of misleidende mededelingen bevatten. De mededeling dat
die brief is ontvangen is juist, de mededelingen in de brief zijn wellicht
onjuist.

De managers maken in dit voorbeeld de mededeling openbaar dat die
brief daadwerkelijk is ontvangen. Zij maken tevens de inhoud van de
brief openbaar. De managers zullen voorts de inhoud en inkleding
hebben bepaald van de mededeling dat zij die brief hebben ontvangen. De
inhoud en inkleding van de brief zelf is echter bepaald door de uitgeven-
de instelling (tenzij alsnog blijkt dat de managers ook de inhoud en inkle-
ding hebben bepaald van de mededelingen die de inhoud van de brief
vormen).

Er even van uitgaande dat de lead manager de inhoud en inkleding
van de brief niet heeft bepaald, zou naar mijn mening het voorgaande in
het kader van vragen ten aanzien van de bewijslast ex artikel 6:195 BW
mee moeten brengen, dat indien een belegger stelt dat de inhoud van de
brief een onjuist feit bevat over de toestand van de vennootschap, de
omkering van de bewijslast ten aanzien van dat feit niet geldt voor de
lead manager. Blijkt vervolgens echter dat de belegger gelijk heeft, dan
brengt dit mee dat krachtens artikel 6:194 BW de lead manager onrecht-

428matig heeft gehandeld door die mededeling openbaar te maken.
Volledigheidshalve  wijs  ik nog  op de benadering volgens welke een

prospectus tegelijkertijd zowel 66n mededeling is als meerdere mededelin-
gen.429 Door degenen die kiezen voor die benadering - die uiteraard al
minder star is dan de benadering dat het prospectus in zijn geheel slechts
66n mededeling is, zonder de mogelijkheid van enige onderverdeling -

428 In dit verband valt te wijzen op het voorbeeld dat Verkade in zijn noot onder het Co op arrest

(NJ 1996, 246, no. 17) geeft met betrekking tot de advertentie voor de grasmaaier waarover in
een hoekje van de advertentie Margaret Thatcher de lof zingt. Stel dat mevrouw Thatcher
volgens de advertentie zou hebben gezegd: 'Met de X-grasmaaimachine maai ik mijn grasveld
een stuk sneller'. De fabrikant zal moeten aantonen dat mevrouw Thatcher deze woorden heeft
uitgesproken. Er is echter geen reden waarom de fabrikant, indien hij kan bewijzen dat
mevrouw Thatcher dit inderdaad heeft gezegd, zou moeten bewijzen dat deze mededeling van
mevrouw Thatcher waar is, in het geval dat de eiser in een procedure op grond van artikel
6: 194   e.v.   BW zou beweren dat mevrouw Thatcher   haar   gras niet sneller maait   met   de
bedoelde machine.

429 In deze zin J.M. Boil, Prospectusaansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor

Effectenrecht 1995, p. 193, A.F.J.A. Leijten, De NV 1995, p. 216, en J.W. Winter, De NV
1996, p. 30.

173



PROCESRECHTELUKE POSITIE

wordt - als ik het goed zie - aangenomen dat daaruit voortvloeit dat op
een persoon die van een gedeelte van het prospectus de inhoud en inkle

ding bepaalt, de bewijslast ten aanzien van de feiten in het gehele pros-
pectus rust.

Daargelaten dat naar mijn gevoelen de onderling sterk verschillende
aard van de mededelingen in het prospectus reeds meebrengt dat een
prospectus niet als 66n mededeling kan worden gezien (dus ook niet als
66n mededeling die is samengesteld uit meerdere mededelingen432,
wordt in deze benadering m. i. over het hoofd gezien dat indien een
prospectus een mededeling zou zijn die is samengesteld uit meerdere
mededelingen, zulks niet zonder meer meebrengt dat een persoon die de
inhoud en inkleding van een gedeelte van het prospectus heeft bepaald ten
aanzien van de feiten in alle samenstellende mededelingen in het prospec-
tus de bewijslast heeft. Zoals hierboven reeds bleek aan de hand van het
voorbeeld betreffende de brief van de uitgevende instelling, kan een
mededeling van de ene persoon tekst bevatten, waarin de mededeling van
een andere persoon is opgenomen. Met het oog op de bewijslast moet
dan ook van iedere mededeling worden vastgesteld wie daarvan de
inhoud en inkleding heeft bepaald.

Zo zou, indien het prospectus zou worden beschouwd als zowel  66n
mededeling als meerdere mededelingen, en die 6ne mededeling de aanbie-
ding van de effecten zou inhouden, het feit dat een persoon van die
"aanbiedings-mededeling" een gedeelte van de inhoud en inkleding heeft
bepaald, nog niet meebrengen dat die persoon van de jaarstukken van de
uitgevende instelling de inhoud en inkleding heeft bepaald, indien hij bij
de bepaling van inhoud en inkleding van die jaarstukken niet daadwerke-
lijk betrokken was.

Ik meen in het licht van het voorgaande dat de stelling dat een
prospectus slechts 66n mededeling zou zijn, of slechts 66n mededeling
zou bevatten, niet houdbaar is. Ook de stelling dat een prospectus 66n
mededeling zou zijn die is samengesteld uit meerdere mededelingen lijkt
mij niet juist. Voorts leidt deze stelling, indien juist, niet tot de conclusie
dat op degene die de inhoud en inkleding van 66n van de samenstellende

430  Voor de goede orde wus ik er op dat mijn betoog niet inhoudt dat een mededeling niet
meerdere samenstellende mededelingen kan omvatten. Dat rulks door mij mogelijk geacht
wordt heb ik hierboven onder c (i) en in mijn preadvies (Prospectusaansprakelijkheid,
Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht no. 2, 1995, p. 47) reeds uiteengezet. Hetzijn de aard, omvang en samenstelling van een prospectus die leiden tot mijn oordeel dat het
niet juist is een document als een prospectus in zijn geheel als 66n mededeling te beschouwen.
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mededelingen heeft bepaald, de bewijslast rust ten aanzien van alle
samenstellende mededelingen.

Het prospectus is een compilatie van informatie, die de belegger een
beeld moet geven van de uitgevende instelling, en van de bijzonderheden
ten aanzien van de belegging. Het prospectus is ook niet 66n mededeling
die inhoudt "deze effecten zijn te koop" of iets dergelijks, doch het
prospectus bevat de mededeling "deze effecten zijn te koop", tezamen
met een zeer groot aantal mededelingen over de uitgevende instelling, de
uitgifteprijs, de samenstelling van het bestuur van de uitgevende instelling
en dergelijke. Het voorgaande leidt naar mijn mening tot de conclusie dat
niet juist is een prospectus zonder meer als 66n mededeling te beschou-
wen. Het prospectus is een samenstel van meerdere mededelingen,
waarbij van geval tot geval gekeken moet worden welke mededeling of
mededelingen aan de orde zijn. 431

(iii) Co op zaak en mededeling

In de uitspraken met betrekking tot de Co op zaak is de vraag of een
prospectus 66n mededeling is niet rechtstreeks beantwoord, doch ik meen
dat uit de uitspraak van de Hoge Raad in die zaak valt af te leiden dat de
Hoge Raad een prospectus beschouwt als een stuk dat meerdere medede-
lingen bevat.

Uit het vonnis van de Rechtbank valt niet ondubbelzinnig af te
leiden of de Rechtbank een prospectus als 66n mededeling beschouwt.
Ook  het Hof geeft ten aanzien  van deze kwestie geen uitsluitsel.  Het  Hof
overwoog in r.0.5.6 als volgt:

"Het prospectus, ook al is dit samengesteld uit een geheel van mededelingen van
verschillende herkomst en aard, is een zelfstandig, aan het publiek als een eenheid
gepresenteerd stuk en in die zin te beschouwen als een mededeling (of geheel van
mededelingen)  in de  zin  van art. 14163 (oud)BW."

431 Ik heb de indruk dat degenen die een prospectus als 66n mededeling beschouwen dit met name
doen omdat zij het wenselijk achten dat de bewijslast ten aanzien van feiten en verwijtbaarheid
op de lead manager rust. Ik zou menen dat dit een nodeloos onnatuurlijke benadering van het
woord mededeling is. Voor wie het wenselijk acht dat de lead manager de bewijslast draagt
van de feiten in het gehele prospectus is de benadering van de Hoge Raad, zoals hierna
besproken, aanzienlijk minder gewrongen. De Hoge Raad oordeelt dat de lead manager,
gezien het bestaan van de mogelijkheid de mededelingen te beinvloeden, geacht moet worden
de inhoud en inkleding van alle mededelingen te hebben bepaald. Aldus rust op de lead
manager de bewijslast van feiten en verwijtbaarheid ten aanzien van het gehele prospectus,
zonder dat gewerkt hoeft te worden met de gewrongen benadering dat een prospectus 66n
mededeling zou zijn. Zie ook hierna paragraaf d (iii) in fine.
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Daarmee wordt in het midden gelaten of het Hof een prospectus als 66n
mededeling beschouwt. Het Hof laat immers door de toevoeging van de
tussen haakjes geplaatste woorden in het midden of er sprake is van een
mededeling of een geheel dat bestaat uit meerdere mededelingen.

432

Wel wordt in r.0.5.6 van het arrest van het Hof overwogen dat de Bank
heeft te gelden "als degene die de gestelde misleidende mededelingen zelf
(ten dele) heeft bepaald".  Door het gebruik  van de meervoudsvorm lijkt
het Hof hier te aanvaarden dat een prospectus uit meerdere mededelingen
bestaat. Een tegenwerping tegen deze stelling zou kunnen zijn dat in de
Co op procedure sprake was van twee prospectussen, doch men kan zich
op zijn minst afvragen of dat de achtergrond was van het gebruik van de
meervoudsvorm.

De Hoge Raad behoefde, als gevolg van zijn benadering van de rol
van de lead manager 33 op deze - overigens nogal feitelijke - vraag niet
met zoveel woorden in te gaan. De Hoge Raad lijkt er echter vrij nadruk-
kelijk van uit te gaan dat een prospectus uit meerdere mededelingen
bestaat. Hij overweegt  in  r.0.4.1

"Hij die een door hem samengestekie tekst publiceert waarin reeds eerder openbaar
gemaakte mededelingen zO'n opgenomen, maakt derhalve ook die laatste mededelin-
gen openbaar in de zin van art. 1416a. Dit wordt, anders dan het onderdeel wil, in
een geval als het onderhavige niet anders door de betekenis die aan de jaarreke-
ningen van een onderneming met de daarbij behorende toelichtingen in het rechts-
verkeer toekomt."

Hij overweegt voorts in r.0.4.3

"Zoals naar voren komt uit de door de Advocaat-Generaal in zijn conclusie onder
4.4.3.8.2 aangehaalde geschiedenis van de totstandkoming van art. 1416aen 14164
kan degene die een door hem samengestelde tekst heeft openbaar gemaakt, zeer weI
door de keuze van de daarin opgenomen mededetingen, de inhoud en inkleding van

432 Het Hof kon deze kwestie in het midden laten. gezien zijn benadering dat de Bank "geacht
moet worden" de inhoud en inkleding van de mededelingen in het prospectus te hebben
bepaald. Zie hierna onder  d  (iii)   in  fine. A.F.J.A. Leijten,  De   NV   1995,  p.   217,  acht  mijn
stelling dat het Hof in het midden gelaten heeft of sprake is van een mededeling of een geheel
van meerdere mededelingen onbegrijpelijk. Hij baseert dit op de woorden van het Hof die hij
als volgt citeert: "mededeling  (...)  in  de  zin van artikel 1416a  (oud) BW". Tussen de haakjes
in   deze zin stonden echter de woorden   "(of een geheel   van mededelingen)*. Worden  deze
woorden uit deze zin weggedacht, zoals Leijten blijkens zijn wijze van citeren doet, dan volgt
uit die zin inderdaad dat het Hof meent dat een prospectus 66n mededeling is. Die woorden
staan echter wei degelijk in deze zin. Dat brengt mee dat er m.i. niets tegen in te brengen is
dat het Hof de vraag of het prospectus nu 6tn mededeling is of een geheel van meerdere
mededelingen, in het midden laat.

433 Zie hierna aan het slot van paragraaf d (iii).
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die mededelingen zelf geheel of ten dele hebben bepaald in de zin van art. 1416b,
ook indien in die tekst opgenomen mededelingen van een of meer anderen afkomstig
zijn."

en

"Zulks zal evenwel anders zijn indien degene die de tekst openbaar maakt, daarin
op niet mis te verstane wijze tot uitdrukking brengt dat bepaaWe mededelingen in
de gepubliceerde tekst niet van hem afkomstig zijn en dat hij niet voor de juistheid
van die van een ander of van anderen afkomstige mededelingen instaat. Dat zodanig
voorbehoud  in de prospectussen is opgenomen is echter niet aangevoerd."

De (door mij) gecursiveerde woorden mogen, gezien de verbinding die in
deze overwegingen wordt gelegd met de prospectussen, m. i. gezien
worden als een sterke aanwijzing dat de Hoge Raad er van uit gaat dat

434

prospectussen uit meerdere mededelingen bestaan. Vooral in het
laatste citaat komt dit naar voren, omdat de Hoge Raad er daarin toch
uitdrukkelijk vanuit gaat dat de mogelijkheid bestaat dat bepaalde mede-
delingen in het prospectus niet van de lead manager afkomstig zijn. Is het
prospectus te beschouwen als 66n mededeling, dan is deze bij wijze van
obiter dictum gegeven vingerwijzing onbegrijpelijk.

Uit het laatste citaat blijkt tevens ondubbelzinnig dat voor wat betreft
de mededelingen waarop de niet voor misverstand vatbare kennisgeving
betrekking heeft de lead manager de inhoud en inkleding niet heeft
bepaald. Derhalve staat de theorie  dat een prospectus zowel 66n medede-
ling is als meerdere mededelingen - wat daarvan verder ook zij - er niet
aan in de weg dat onder omstandigheden van sommige mededelingen de
lead manager de inhoud en inkleding niet heeft bepaald.

Ook elders in het arrest spreekt de Hoge Raad uitdrukkelijk van
mededelingen die in de prospectussen zijn vervat, zoals bijvoorbeeld in
r.0.4.2:

"Bij de beoordeling van dit onderdeel moet worden vooropgesteld dat het aan de
Vereniging was te stellen dat en waarom de prospectussen tekort schoten in
juistheid of volledigheid van de mededetingen die daarin zijn vervat. Heeft zij aan
die stelplicht voldaan dan rust vervolgens, ingevolge het bepaalde bij artikel 14161!,

in beginsel op de Bank de bewijslast van de juistheid of volledigheid van die
mededelingen, aangenomen dat zij inhoud en inkleding van die mededeUngen zelf
heeft bepaald  of doen  bepalen."

434 Zie in deze zin ook S.A. Boele, TVVS 1995 nr. 95/3, p. 66 en 67/68.
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Het (door mij gecursiveerde) gebruik van de meervoudsvorm zou - net
als het gebruik van de meervoudsvorm door het Hof, als zojuist bespro-
ken - in theorie weer kunnen slaan op het feit dat twee prospectussen aan
de orde waren, doch ook hier is goed denkbaar dat de Hoge Raad er van
uitgaat dat een prospectus meerdere mededelingen bevat.

Leijten 35 stelt dat uit de zojuist geciteerde woorden blijkt dat de
Hoge Raad een prospectus als 66n mededeling beschouwt. Hij merkt op
dat de Hoge Raad in r.0.4.2 spreekt van "de juistheid of volledigheid
van de mededelingen die [in de prospectussen] zijn vervat" en van de
"inhoud en inkleding  van die mededelingen". De eerste formulering sluit
niet aan bij de formulering in artikel 6:195 BW, waar wordt gesprokenvan "de juistheid en volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn
vervat". Leijten betoogt  -  als  ik  het  goed  zie  - dat, omdat  de  Hoge  Raad
"mededelingen" gebruikt waar de wet het over "feiten" heeft, "prospec-
tussen" zou moeten worden gelezen waar de Hoge Raad het heeft over de
inhoud en inkleding  van "die mededelingen". Hij meent  dat  een en ander
slechts valt te rijmen met de wettekst indien men er van uitgaat dat de
Hoge Raad accepteert dat een prospectus kan worden beschouwd als 66n
mededeling in de zin der wet en tegelijkertijd ook als een samenstel van
meerdere mededelingen.

Deze redenering doet merkwaardig aan. De Hoge Raad zal naar ik
aanneem met de woorden "de juistheid en volledigheid van de medede-
lingen" hebben gedoeld op de in artikel 6:195 BW voorkomende zinsnede
"de juistheid en volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn
vervat".  Waar  de  Hoge  Raad het overeenkomstig de wettekst heeft  over
"de inhoud en inkleding van de mededelingen" zal de Hoge Raad dat ook
werkelijk hebben bedoeld. Er is geen reden aan te nemen dat de Hoge
Raad eigenlijk bedoelde te zeggen "de inhoud en inkleding van de pros-
pectussen". Waarom vervolgens  uit de redenering van Leijten zou blijken
dat de Hoge Raad een prospectus als 66n mededeling beschouwt is
volstrekt onduidelijk.

Op grond van het in deze paragraaf en de voorgaande opgemerkte
meen ik dat een prospectus beschouwd moet worden als een samenstel
van meerdere mededelingen, waarvan de inhoud en inkleding door
verschillende personen kan zijn bepaald, en dat uit de uitspraak van de
Hoge Raad in de Co op zaak valt af te leiden dat ook de Hoge Raad dit
tot uitgangspunt neemt.

435 De NV 1995, p. 216.
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(iv) Mededelingen in het prospectus

Met het oordeel dat een prospectus niet als 66n mededeling beschouwd
kan worden is nog niet het antwoord gegeven op de vraag wat nu w81
beschouwd kan worden als een mededeling. Bij de beantwoording van
deze vraag zal bij gebreke van aanwijzingen van de zijde van de wetge-
ver uitgegaan moeten worden van het spraakgebruik, gecombineerd met
de  strekking  van  de term mededeling  in de context van artikel  6: 195  BW.
De gedachte van de wetgever is dat wie daadwerkelijk invloed heeft
kunnen uitoefenen op de inhoud en inkleding van de mededeling redelij-
kerwijs ook met het bewijs kan worden belast, omdat hij in een betere
positie voor bewijslevering is dan degene die afging op de mededeling en
daarop uiteraard geen invloed heeft gehad.436 Is er bijvoorbeeld sprake
van een stuk dat uit twee gedeelten uit verschillende bron bestaat, dan zal
dit in het spraakgebruik niet snel als 66n mededeling worden aangeduid,
terwijl ook de ratio die de wetgever geeft voor de bepaling niet toelaat
dat degene die het ene gedeelte heeft samengesteld wordt belast met
bewijs ten aanzien van het andere gedeelte.

In dat licht meen ik dat met het oog op de omkering van de bewijs-
last in elk geval niet van 66n mededeling kan worden gesproken indien
niet sprake is van een samenhangend gedeelte van de informatie in het
grotere geheel, afkomstig uit een bepaalde bron. Is wel sprake van een
samenhangend gedeelte, afkomstig uit 66n bron, dan zal het van de om-
standigheden afhangen of gesproken kan worden   van 66n mededeling.
Daarbij zal eerder van meerdere mededelingen gesproken moeten worden
indien het gedeelte weer uit onderdelen bestaat die op zichzelf van
verschillende aard of strekking zijn.

Voor een prospectus betekent dit concreet dat bijvoorbeeld de jaar-
stukken - opgesteld door de uitgevende instelling -, ook al vormen zij een
samenhangend gedeelte van het prospectus dat afkomstig is uit 66n bron,
niet 66n mededeling zijn in de zin van artikel 6:195 BW. De jaarstukken
bestaan immers uit een groot aantal onderdelen van zeer verschillende
aard en strekking, zoals de winst- en verliesrekening, de balans, de toe-
lichting, etcetera. Ten aanzien van de accountantsverklaring onder de
jaarrekening kan er weinig twijfel over bestaan dat deze een afzonderlijke
mededeling vormt. De inhoud van de statuten van de vennootschap en
eventuele voorwaarden van de effecten vormen geen mededelingen:
statuten en voorwaarden zijn regels, geen mededelingen. De mededelin-
gen dat die statuten c.q. voorwaarden luiden als is weergegeven in het

436 Zie de laatste twee van de hierna in paragraaf e (ii) gegeven citaten.

179



PROCESRECHTELUKE POSITIE

prospectus, zijn weer wel ieder afzonderlijk een mededeling. Die mede-
delingen zijn onjuist als de statuten c.q. voorwaarden in het prospectus
onjuist worden weergegeven. Ook ten aanzien van de paragraaf van het
prospectus waarin de toekomstverwachtingen van de vennootschap
worden uitgesproken, en het technische gedeelte van het prospectus,
waarin uitgiftekoers, inschrijvingsgegevens, bij obligaties rente, en derge-lijke te vinden zijn, ben ik geneigd te menen dat deze onderdelen van de
tekst in het algemeen meerdere mededelingen inhouden. 437

De conclusie uit het voorgaande is dat een prospectus als een samen-
stel van meerdere mededelingen beschouwd moet worden. Die medede-
lingen kunnen ieder afzonderlijk weer samengestelde mededelingen zijn,
bestaande uit meerdere enkelvoudige mededelingen. Die mededelingen
kunnen voorts ook mededelingen over andere mededelingen zijn. Een
samenhangend gedeelte van het prospectus kan in de zin van artikel
6: 195  BW  als 66n mededeling worden beschouwd indien  dit een zelfstan-
dig, uit 66n bron afkomstig gedeelte van het prospectus vormt, mits dat
gedeelte niet weer uit onderdelen bestaat die onderling van verschillende
aard of strekking zijn.

d. Inhoud en inkleding bepaald

(i) Inleiding

De beantwoording van de vraag van welke mededelingen de lead mana-
ger de inhoud en inkleding heeft bepaald zou een betrekkelijk eenvoudige
feitelijke kwestie moeten zijn. Van bijvoorbeeld de technische pagina's
bepaalt de lead manager in beginsel de inhoud en inkleding, zodat ten
aanzien van de juistheid van de daarin vervatte feiten de bewijslast
krachtens artikel  6: 195  BW  op  de lead manager  ligt. De inhoud en inkle-
ding van de jaarstukken zijn uiteraard niet door de lead manager bepaald:
zulks gebeurt door de uitgevende instelling in samenwerking met haar
accountants. Ten aanzien  van de overige mededelingen  in het prospectus
zal van geval tot geval moeten worden vastgesteld wie daarvan de inhoud
en inkleding heeft bepaald.

437   In mijn preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht (1995) oordeelde ik over de laatste
onderdelen van het prospectus nog (aarzelend) anders (p. 51). Het feit echter dat ook in deze
onderdelen van het prospectus veelal een groot aantal verschillende mededelingen van verschil-
lende aard wordt gedaan heeft er toe geleid dat ik - op de gedeeltelijk gevoelsmatige gronden
die bij de beoordeling van wat een mededeling is noodgedwongen een rol spelen - inmiddels
tot een ander oordeel kom.
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In het hierboven behandelde geval van een in het prospectus opgeno-
men brief van de uitgevende instelling aan de lead manager heeft de lead
manager de inhoud en inkleding bepaald van de mededeling dat die brief
is ontvangen. De inhoud en inkleding van de in die brief opgenomen
mededelingen is in beginsel door de uitgevende instelling bepaald.
Daarbij past de kanttekening dat het bij dergelijke tekstgedeelten welis-
waar in beginsel zo zal zijn dat de uitgevende instelling daarvan de
inhoud en inkleding bepaalt, doch dat de praktijk vaak meebrengt dat de
lead manager daarvan de tekst bepaalt, of in belangrijke mate aanpast,
aan de hand van door de uitgevende instelling verstrekte gegevens. Dit is
een gevolg van het feit dat het in de verhouding tussen de uitgevende
instelling en de lead manager, doch ook met het oog op de presentatie
tegenover de beleggers, van de lead manager verwacht wordt dat deze er
voor zorg draagt dat een overzichtelijk en begrijpelijk document wordt
gepubliceerd.438 In dergelijke situaties lijkt de rol van de lead manager
sterk op die van het advertentiebureau dat in opdracht van een adver-
teerder een advertentie opstelt en doet plaatsen: blijkens de wetsgeschie-
denis moet het advertentiebureau onder dergelijke omstandigheden
worden gezien als een persoon die de inhoud en inkleding van de adver-
tentie (mede) heeft bepaald.439

(ii)  Co op uitspraken

Een benadering als hierboven gegeven werd echter in de uitspraken in de
Co op zaak niet gekozen. Zoals hierboven al werd opgemerkt oordeelde
het Hof dat "op grond van de zorgvuldigheid die de Bank jegens de
gemiddelde belegger in acht dient te nemen bij emissies als de onderhavi-
ge" de Bank "heeft te gelden als degene die de gestelde misleidende
mededelingen zelf (ten dele) heeft bepaald".440

438 Althans in de Nederlandse markt. Internationaal bezien is gebruikelijker dat de uitgevende

instelling het prospectus samenstelt en dat de lead manager daarop controle uitoefent (zie in
deze zin H. Cornelis en T. Nederveen, International Financial Law Review 1995, p. 50).

439 MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, nr. 6, p. 13.

440 A.G. Maris en S.A. Boele. TVVS 1994, p. 144 wijzen er m.i. terecht op dat het Hof hier
"een normatieve uitleg [geeft]  aan  wat  op het eerste gezicht een feitelijk begrip lijkt  te  zijn".
Het Hof kon overigens op grond van deze benadering ook in het midden laten of sprake was
van 66n of meerdere mededelingen. De Bank gold in de visie van het Hof immers hoe dan ook
als degene die de inhoud en inkleding van de mededelingen in de prospectussen in hun geheel
(mede) bepaald had, of er nu sprake was van 66n mededeling of enkele honderden.
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De Hoge Raad overweegt in r.0.4.3 als volgt:

"Zoals naar voren komt uit de door de Advocaat-Generaal in zijn conclusie onder
4.4.3.8.2 aangehadde geschiedenis  van de totstandkoming  van art.  14163 en 1416b,
kan degene die een door hem samengestelde tekst heeft openbaar gemaakt, zeer weI
door de keuze van de daarin opgenomen mededelingen, de inhoud en inkleding van
die mededelingen zelf geheel of ten dele hebben bepaald in de zin van art. 1416b,
ook indien in die tekst opgenomen mededelingen van een of meer anderen alkom-
stig  zijn."

Welke betekenis aan deze overweging gehecht moet worden is, als gevolg
van het gebruik  van het woordje   "kan",  niet  op het eerste gezicht duide-
lijk. Het enkele feit dat iemand de inhoud en inkleding van een medede-
ling bepaald kan hebben brengt nog niet noodzakelijkerwijs mee dat hij
die inhoud en inkleding ook werkelijk heeft bepaald. De wet koppelt de
omkering van de bewijslast aan het zelf (ten dele) bepaaid hebben van
inhoud en inkle(ling.  Het feit dat iemand de inhoud en inkleding van een
mededeling bepaald kan hebben leidt derhalve nog niet tot omkering van
de bewijslast. De overweging dat de Bank de inhoud en inkleding van de
mededelingen bepaald kan hebben leidt derhalve op het eerste gezicht nog
niet tot de conclusie dat op de Bank de bewijslast ten aanzien van feiten
en verwijtbaarheid rust. Toch kan er geen twijfel over bestaan dat de
Hoge Raad meent dat dat het geval  is.

Aan   de   hand   van de conclusie   van   A. -G.   Mok  voor het arrest  valt
een verklaring voor deze benadering van de Hoge Raad te vinden. De
A.-G. stelt in zijn conclusie voor het arrest onder 4.4.3.8.3 dat uit de
door hem onder 4.4.3.8.2 geciteerde wetsgeschiedenis blijkt dat van een
bepalen of doen bepalen in de zin van de onderhavige bepalingen sprake
is indien een persoon op de inhoud of inkleding van de mededeling
redelijkerwijs invloed heeft kunnen of behoren te kunnen uitoefenen. Hij
betoogt derhalve dat indien de lead manager de inhoud en inkleding van
de mededeling kan bepalen, hij de inhoud en inkleding he€R bepaald in
de  zin van artikel  6: 195  BW, ook indien  hij  van die mogelijkheid  om  de
inhoud en inkleding te bepalen geen gebruik heeft gemaakt.

De  A. -G.   stelt zich voorts   op het standpunt  dat het kunnen uitoefe-
nen van invloed aan de orde komt wanneer de lead manager onderzoek
had behoren te doen naar de door de uitgevende instelling verstrekte
mededelingen en eventueel op grond daarvan de inhoud van het prospec-
tus had behoren aan te passen, maar dit heeft nagelaten. Hij gaat er
voorts kennelijk vanuit dat op de lead manager een onderzoeksplicht rust
voor alle onderdelen van het prospectus. Wordt deze redenering gevolgd,
dan kan inderdaad gezegd worden dat de lead manager invloed heeft
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kunnen uitoefenen op de mededelingen in het prospectus en dat hij de
inhoud daarvan heeft bepaald.

De Hoge Raad verwijst naar de door de A.-G. genoemde wetsge-
schiedenis. Het ligt daarom voor de hand de redenering van de Hoge
Raad ook overeenkomstig die van de A.-G. te lezen, zij het dat de wijze
van formuleren van de A.-G. naar mijn gevoelen wat inzichtelijker is.

De aldus uitgelegde redenering van de Hoge Raad komt neer op een
oordeelsvorming in vier stappen: (1) de lead manager heeft ten aanzien
van de inhoud van alle mededelingen in een met zijn medewerking
uitgegeven prospectus een onderzoeksplicht, (2) de lead manager heeft de
mogelijkheid om indien zijn onderzoek daartoe aanleiding geeft op de
inhoud en inkleding van de mededelingen in het prospectus invloed uit te
oefenen, (3) uit de wetsgeschiedenis blijkt dat wie de mogelijkheid had
invloed uit te oefenen op de inhoud en inkleding van de mededeling de
inhoud en inkleding van de mededeling heeft bepaald of heeft doen
bepalen in de zin van artikel 6:195 BW, wat tot de conclusie leidt dat (4)
de lead manager de inhoud en inkleding van alle mededelingen in de
prospectussen heeft bepaald in de zin van bedoelde artikelen. Dit heeft
vervolgens tot consequentie dat op de lead manager ten aanzien van alle
mededelingen in het prospectus de bewijslast rust voor wat betreft feiten
en (niet-)toerekenbaarheid.

(iii) Nuancering Hoge Raad

De hierboven gegeven benadering dient echter nog genuanceerd te
worden met het oog op hetgeen de Hoge Raad aan de zojuist geciteerde
woorden toevoegt:

"Zulks zal evenwel anders zijn indien degene die de tekst openbaar maakt, daarin
op niet mis te verstane wijze tot uitdrukking brengt dat bepaalde mededelingen in
de gepubliceerde tekst niet van hem afkomstig zijn en dat hij niet voor de juistheid
van die van een ander of van anderen afkomstige mededelingen instaat."

Deze tekst heeft iets merkwaardigs. Dat iemand de inhoud en inkleding
van een tekst bepaald heeft (of bepaald kan hebben), wordt niet veran-
derd door een kennisgeving van die persoon dat de tekst niet van hem
afkomstig is. Omgekeerd bestaat uiteraard ook de mogelijkheid dat
iemand de inhoud en inkleding niet heeft bepaald, ook al heeft hij zulks
niet uitdrukkelijk kenbaar gemaakt. De kennisgeving waar de Hoge Raad
op doelt zou dan ook niet relevant behoren te zijn voor de beantwoording
van de vraag of die persoon de inhoud en inkleding van de mededeling
heeft bepaald. De toevoeging dat die persoon voor de juistheid van de
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mededeling niet instaat brengt daar uiteraard ook geen verandering in.
Toch blijkt uit deze overweging dat de lead manager, door duidelijk
genoeg kenbaar te maken dat een bepaalde mededeling niet van hem
afkomstig is en dat hij daarvoor niet instaat, met betrekking tot die
mededeling kan ontkomen aan de bewijslastverdeling van artikel 6:195
BW.

Opmerkelijk is dat de Hoge Raad het heeft over mededelingen die
"niet afkomstig zijn" van degene die de tekst openbaar maakt. De vraag
rijst of de Hoge Raad met "niet afkomstig zijn van" iets anders heeft
bedoeld dan dat de inhoud en inkleding van de mededeling niet is bepaald
door die persoon. Wat dat andere zou kunnen zijn, behalve een nadruk-
kelijk kenbaar maken dat de lead manager met deze tekst niet te maken
heeft gehad (en daarvan derhalve de inhoud en inkleding niet heeft
bepaald), ontgaat mij echter. Ik veronderstel dan ook dat in de door de
Hoge Raad gebruikte bewoordingen niet meer gelezen moet worden dan
de gedachte dat een persoon van wie een bepaalde mededeling niet
afkomstig is, de inhoud en inkleding van deze mededeling a fortiori niet
kan hebben bepaald.

De geciteerde woorden van de Hoge Raad zijn tevens opmerkelijk
waar de Hoge Raad suggereert dat de lead manager in het kader van de
vraag of hij de inhoud en inkleding van een mededeling heeft bepaald,
zijn positie beinvloedt indien hij kenbaar maakt dat hij "niet voor de
juistheid van die van een ander of van anderen afkomstige mededelingen
instaat". De vermelding  van  het  feit  dat  de lead manager  voor de juist-
heid van een bepaalde mededeling niet instaat heeft weinig te maken met
de vraag of de lead manager de inhoud en inkleding van die mededeling
heeft bepaald. Men kan nu eenmaal zeer wel de inhoud en inkleding van
een mededeling hebben bepaald en daarvoor toch niet instaan.

Ik veronderstel dat de toevoeging verklaard moet worden vanuit de
gedachte dat de lead manager, door te vermelden dat hij voor de inhoud
en inkleding niet instaat, nog nadrukkelijker afstand neemt van de
mededeling, waarvan hij ook al vermeldde dat deze niet van hem afkom-
stig is. Distantieert de lead manager zich op deze wijze nadrukkelijk van
de mededeling dan kan hij kennelijk niet geacht worden de inhoud en
inkleding van de mededeling te hebben bepaald. Toch vraag ik mij af of
niet ook hier vragen betreffende de bewijslastverdeling vermengd zijn
geraakt met vragen betreffende de aansprakelijkheid. Voor de aanspra-
kelijkheid van de lead manager kan, zoals hierna nog aan de orde komt,
de waarschuwing dat de lead manager voor de juistheid van de medede-
ling niet instaat uiteraard wel degelijk relevant zijn.

Wat daarvan verder  zij, deze overweging lijkt er  op te duiden dat de
Hoge Raad ten aanzien van de bewijslastomkering niet zonder meer de
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benadering van de A.-G. volgt. Ik veronderstel dat de Hoge Raad van
mening is dat de door de A.-G. geciteerde wetsgeschiedenis wel mee-
brengt dat wie de inhoud en inkleding van de mededeling kon bepalen, in
beginsel geacht moet worden de inhoud en inkleding ook werkelijk
bepaald te hebben, doch dat dit anders wordt indien de belegger niet
mocht menen dat degene die de inhoud en inkleding kon bepalen dat ook
daadwerkelijk had gedaan. Heeft deze persoon kenbaar gemaakt dat hij
de inhoud en inkleding niet heeft bepaald, dan is er geen reden meer
waarom hij geacht zou moeten worden de inhoud en inkleding te hebben
bepaald.

De  Hoge  Raad gaat derhalve  niet  zo  ver  als  de  A.-G., die "bepaald
kunnen hebben" zonder meer gelijk stelt met "bepaald hebben". Wel stelt
de Hoge Raad "bepaald kunnen hebben" gelijk aan "bepaald hebben"
indien de belegger - bij gebrek aan waarschuwing - kon denken dat de
lead manager de inhoud en inkleding van de mededeling bepaald had. De
wetenschap van de belegger wordt hiermee een relevant gegeven voor de
vaststelling of de lead manager de inhoud en inkleding van de mededeling
heeft bepaald. De vraag rijst  of de wetgever met artikel  6: 195   BW  een
dergelijke bedoeling heeft gehad. Op deze vraag kom ik hieronder nog
terug.

In het geval dat de redenering van de Hoge Raad is geweest zoals
hierboven aangegeven, behoefde de Hoge Raad#41 niet meer uitdrukke-
lijk in te gaan op de door de Bank opgeworpen vragen of het prospectus
nu 66n of meerdere mededelingen bevat, en of van die mededelingen nu
een gedeelte afkomstig was van derden, en of de Bank daarop nu wel of
geen beslissende invloed had kunnen uitoefenen. Dit doet allemaal niet
ter zake indien men aanneemt dat "redelijkerwijs invloed kunnen of
behoren te kunnen uitoefenen" gelijk staat met "zelf de inhoud en inkle-
ding hebben bepaald" en derhalve reeds leidt tot omkering van de bewijs-
last, er vanuit gaande dat de lead manager die invloed op het gehele
prospectus kon uitoefenen.442 De hierboven besproken waarschuwing

441 Net als het Hof: zie noot 432 hierboven.

442 In dit licht is het overigens de vraag waarom door een aantal schrijvers met stelligheid het
standpunt wordt verdedigd dat een prospectus den mededeling zou zijn. Die stelling is relevant
indien men de omkering van de bewijslast wil verbinden aan het feit dat de lead manager van
enig onderdeel van het prospectus de inhoud en inkleding bepaalt, en daardoor van het hele
prospectus de inhoud en inkleding gedeeltelijk heeft bepaald.    Deze   -   in   mijn ogen, gezien
omvang en samenstelling van een prospectus, gekunstelde - benadering is niet nodig indien
men oordeelt dat de lead manager geacht moet worden van alle mededelingen in het prospec-
tus de inhoud en inkleding te hebben bepaald. De laatste benadering is die van de Hoge Raad.
Deze is - hoewel naar mijn gevoelen niet in overeenstemming met de strekking van de
wettelijke regeling - aanzienlijk eleganter dan de benadering dat een prospectus den medede-
ling zou zijn. De benadering van de Hoge Raad geeft voorts ook (als enige benadering) de
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was immers ten aanzien van geen der in de prospectussen opgenomen
mededelingen (voldoende duidelijk) gegeven.

e. Kanttekeningen bij de benadering van de A.-G. en de Hoge Raad.

(i) Twee kanttekeningen

Ik wil bij de benadering van de A.-G. en de Hoge Raad, als besproken in
de voorgaande paragraaf, een tweetal kanttekeningen plaatsen. De eerste
betreft  de  door  de  Hoge Raad gevolgde stelling  van  de  A.-G.  dat  wie
invloed kon uitoefenen of behoorde te kunnen uitoefenen op de inhoud en
inkleding van een mededeling voor wat betreft artikel 6:195 BW geacht
moet worden zelf de inhoud en inkleding van die mededeling te hebben
bepaald  in de  zin  van  art.  6: 195  BW. De tweede betreft de vraag of juist
is dat de wetenschap van de belegger relevant is in het kader van artikel
6:195 BW, zoals blijkens de door de Hoge Raad aangebrachte nuancering
in de visie van de Hoge Raad het geval is.

(ii) Invloed (behoren te) kunnen uitoefenen

Of de hiervoor weergegeven benadering strookt met de bedoeling van de
wetgever kan men zich afvragen. De A.-G. stelt onder 4.4.3.8.3 van zijn
conclusie dat uit de citaten uit de wetsgeschiedenis die hij geeft, blijkt dat
van "bepalen of doen bepalen" in de zin van artikel 6:195 BW sprake is,
indien een persoon op de inhoud en inkleding van de mededelingen
"redelijkerwijs invloed heeft kunnen of behoren te kunnen uitoefenen".
De gedachte daarachter zal zijn dat de lead manager door niet in te
grijpen (of hij nu kennis heeft van de misleidendheid of niet) de inhoud
en inkleding heeft bepaald (niet heeft voorkomen dat de mededeling
misleidend bleef). Deze stelling is naar mijn oordeel niet juist. In de
geciteerde teksten staat in elk geval niet met zoveel woorden datgene te
lezen dat de A.-G. er in leest. De A.-G. lijkt zich te baseren op een a

ruimte voor het doen van de "niet voor misverstand vatbare" kennisgeving die meebrengt dat
de lead manager niet geacht moet worden de inhoud en inkleding van bepaalde gedeelten van
het prospectus te hebben bepaald (of men zou met I.W. Winter, De NV 1996, p. 30 onder 4,
moeten menen dat het prospectus van 66n mededeling plotseling meer mededelingen wordt
indien de kennisgeving wordt gedaan ("Kan de syndicaatsleider bewerkstelligen dat het
prospectus niet als 66n mededeling wordt gezien")). Voorstanders van de 66n mededeling-
theorie blijken zich hierop voor de omkering van de bewijslast ook niet te beroepen, doch
beroepen zich op de door de Hoge Raad gekozen benadering (zie A.F.J.A. Leijten, De NV
1995, p. 218, 1.k., en J.W. Winter, De NV 1996, p. 30 onder 3).
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contrario-redenering, doch deze kan m.i. niet worden aanvaard. Ik licht
dit in het hierna volgende toe.

Ik  geef de citaten waarop  de  A.-G. zich baseert volledigheidshalve
hieronder integraal weer:

Memorie van Toelichting:

"Hierbij moet vooral worden gedacht aan de adverteerder die zelf de advertentie

opstelde of daartoe de opdracht gaf en aan degene die de opdracht uitvoerde, zoals
een advertentiebureau, of een reclame-adviesbureau. De bepaling geldt derhalve in
het algemeen niet voor het publiciteitsmedium dat de mededeling ter kennis van het
publiek brengt.

Dit betekent niet dat dit medium van iedere aansprakelijkheid ontheven is,
want zijn verantwoordelijkheid kan worden getoetst aan de (ook thans voor dit
geval geldende) norm van artikel 1401 BW, nader bepaald door de norm van het
nieuwe artikel 1416a. Voor een verder gaande aansprakelijkheid van het medium is
naar het oordeel van de ondergetekenden geen reden. Naar hun mening is immers
een intensieve controle van aan de media ter publikatie aangeboden reclamemede-
delingen in vele gevallen niet te vergen. De aard van bijvoorbeeld een persbedrijf,
waar dagelijks binnen een kort tijdsbestek een groot aantal advertenties verwerkt
moeten worden, brengt mee dat er geen gelegenheid bestaat om de afzonderlijke
advertenties anders dan zeer oppervlakkig op eventuele misleidende elementen te
toetsen. In de regel zal deze toetsing bovendien beperkt moeten blijven tot vormen
van misleiding die zonder nader onderzoek uit de advertentie zelf zijn te onder-
kennen."443

Memorie van Antwoord:

"Het komt ons voor dat een omkering van de bewijslast ter zake van het misleidend
karakter van de mededeling met name op haar plaats is, indien de vordering wordt
ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten
dele zelf heeft bepaald of doen bepalen, en indien het daarbij - kort gezegd - gaat
om feitelijke elementen waarop het beweerde misleidend karakter van de medede-
ling berust. Van hem die bijvoorbeeld ter aanprijzing van door hem verhandelde

produkten mededelingen openbaar maakt omtrent de kwaliteit en de werking van
deze produkten, kan worden gevergd dat hij in beginsel instaat voor de waarheid.
Het zal voor hem in het algemeen aanzienlijk makkelijker zijn de juistheid daarvan
aan te tonen dan voor zijn tegenpartij om te bewijzen dat zij onwaar zijn. Onder de

omschrijving van de bepaling vallen in dit verband zowel de adverteerder die zelf
de tekst van de mededeling heeft opgesteld of die daartoe opdracht gaf, als een
advertentiebureau of reclame-adviesbureau dat de opdracht uitvoerde. De bepaling

443 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, no. 3, p. 7.
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geldt echter niet voor het publiciteitsmedium dat op de samenstelling van de
mededeling geen invloed heeft, evenmin op de adverteerder die, bijvoorbeeld met
gebruikmaking van collectief reclamemateriaal, geen invloed heeft uitgeoefend op
de inhoud van dat door hem gebruikt(e) materiaal.444•

Memorie van Antwoord:

"Wij  zijn  (...) van mening  dat  van de media  meer  dan de normale  -  in het kader
van art. 1401 BW passende - zorgvuldigheidsplicht bij de controle op de inhoud van
hun ter publikatie aangeboden advertenties niet gevergd kan worden. Anders dan
adverteerders, advertentiebureaus of reclame-adviseurs zijn zij in het geheel niet
betrokken bij het bepalen van de inhoud of de inkleding van de reclamemededelin-
gen en kunnen zij deze, gelet op de hun ter beschikking staande mogelijkheden van
deskundige beoordeling,     tijd enz., slechts zeer globaal toetsen op eventuele
misleidende elementen. Om deze reden beschouwen wij bewijslastomkeringen, als
in dit wetsontwerp voorgesteld, als een onredelijk 7.ware last voor de media.445„

Handelingen:

"Er zijn echter ook gevallen, ook in zekere gradaties, waarin de advertentie zodanig
misleidend   is   dat het opgemerkt had kunnen worden.   (...)   Men kan zeker   niet
zeggen dat het medium altijd vrijuit gaat. 446.

In het laatste citaat bijvoorbeeld gaat Minister De Ruiter in op de vraag
of een publiciteitsmedium dat een advertentie plaatst voor de inhoud
daarvan aansprakelijk kan zijn. De Minister geeft in de geciteerde tekst
aan dat het medium dat het misleidend karakter van de advertentie had
kunnen opmerken aansprakelijk kan zijn voor door de misleiding inge-
treden schade. Daarmee geeft de Minister uiteraard geen oordeel over de
vraag of het medium onder deze omstandigheden ook de inhoud en
inkleding van de mededeling heeft bepaald. Het komt mij dan ook onjuist
voor dit citaat te gebruiken in een betoog dat ertoe strekt aan te tonen dat
"redelijkerwijs kunnen of behoren te kunnen uitoefenen van invloed"
reeds gelijk staat met "bepalen van inhoud en inkleding".

De   overige   door  de A.-G. gegeven citaten laten zien waarom  de
omkering van de bewijslast slechts geldt voor personen die de inhoud en
inkleding van de aangevallen mededeling niet zelf (ten dele) hebben

444 MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 13/14.
445 MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 24.

446   Handelingen, II, 20 september 1979, p. 68.
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bepaald of doen bepalen. Daarbij verdient vermelding dat het eerste door
de A.-G. gegeven citaat wordt voorafgegaan door de zin:

"Artikel 1416b bevat echter een belangrijke beperking: het geldt alltdn voor hen die
de inhoud of de inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf hebben bepaald
of doen bepalen."

In de eerste zin van het door de A.-G. weergegeven citaat wordt vervol-
gens uiteengezet dat bij die belangrijke beperking gedacht moet worden
aan de opsteller en de opdrachtgever tot het opstellen (bepalen of doen
bepalen): de wetgever geeft derhalve voorbeelden waarbij    het   gaat   om
daadwerkelijke betrokkenheid bij het opstellen.447 De wetgever geeft
vervolgens in de geciteerde tekstgedeelten voorbeelden van gevallen
waarin die omkering niet speelt, zoals dat van een publiciteitsmedium dat
op de samenstelling van de mededeling geen invloed heeft en een adver-
teerder die gebruik maakt van collectief reclamemateriaal.   Uit  die  door
de wetgever gekozen voorbeelden van gevallen waarin de omkering van
de bewijslast niet geldt volgt niet zonder meer dat voor wie wel invloed
kon uitoefenen de omkering van de bewijslast w81 zou gelden. De A.-G.
lijkt echter wel een dergelijke a contrario-redenering te volgen, daarbij
buiten beschouwing latend dat tussen de in de voorbeelden genoemde
gevallen (actieve betrokkenheid bij het opstellen c.q. geen invloed
hebben) zich nog een scala van gevallen laat denken waarover de wetge-
ver zich in deze voorbeelden niet rechtstreeks uitlaat.

De A.-G. lijkt zich bij die a contrario-redenering te baseren op het
feit dat in de citaten de wetgever te kennen geeft dat op personen die de
inhoud en inkleding van de mededeling niet hebben bepaald wel degelijk
aansprakelijkheid kan rusten. In de geciteerde teksten licht de wetgever
toe waarom hij meent dat op degene die de samenstelling van de medede-
ling niet heeft bepaald, de bewijslast niet behoort te rusten. De citaten
hebben tevens de strekking duidelijk te maken dat die persoon, ondanks
het feit dat hij de inhoud en inkleding van de mededeling niet heeft

447 In de Co op zaak las de Rechtbank ten onrechte in deze zin dat een advertentie-bureau dat de
opdracht tot het plaatsen van de advertentie uitvoerde daarmee reeds de inhoud en inkleding
van de mededeling bepaalde. De wetgever doelde echter op het advertentiebureau dat de
opdracht rot het opsteUen van de tekst van de mededeling uitvoerde (en dus daadwerkelijk de
inhoud en inkleding daarvan zelf bepaalde). A.F.J.A. Leijten, De NV 1995, p. 218, leidt uit
dit voorbeeld af dat de ratio van artikel 6:195 BW wordt gedemonstreerd in die zin dat zowel
het advertentiebureau als de opdrachtgever invloed op het eindresultaat "kunnen uitoefenen of
behoren te kunnen uitoefenen". M.i. geeft de wetgever hier echter slechts een voorbeeld van
een persoon die "doet bepalen" in de zin van artikel 6:195 BW (nl. de opdrachtgever) en van
een persoon die "zelf bepaalt" in zin van dat artikel (nl. het advertentiebureau dat de adverten-
tie  opstelt)
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bepaald en derhalve met de bewijslast niet wordt belast, (uiteraard) wel
aansprakelijk kan zijn: de bewijslast ligt anders, de aansprakelijkheid
niet. Met de citaten wordt derhalve verduidelijkt dat onderscheiden moet
worden tussen bewijslast en aansprakelijkheid. De wetgever geeft aan dat
het feit dat op een persoon de omkering van de bewijslast niet van
toepassing is, nog niet meebrengt dat die persoon niet aansprakelijk zou
kunnen zijn. Ik ben geneigd te menen dat de A.-G. op dit punt het onder-
scheid tussen bewijslast en aansprakelijkheid uit het oog verloren heeft.
De A.-G. leidt daardoor m. i. ten onrechte uit de citaten af dat de wetge-
ver heeft bedoeld dat wie op de inhoud en inkleding van de mededeling
invloed had kunnen uitoefenen, de inhoud en inkleding van de medede-
ling heeft bepaald  in de  zin van artikel  6: 195  BW.

Ik   meen   dat  uit de tekst van artikel   6: 195   BW  en  uit de wetsge-
schiedenis veeleer volgt dat de wetgever de omkering van de bewijslast
heeft willen beperken tot degene die de inhoud en inkleding van de
mededeling werkelijk heeft bepaald of heeft doen bepalen. In de eerste
plaats duiden de bewoordingen van artikel   6: 195   BW   op een actieve
betrokkenheid bij de opstelling of het geven van opdracht daartoe. De
wet spreekt niet voor niets van zelf heeft bepaald of doen bepalen. Het
eerste  door  de A.-G. gegeven citaat betreffende de opdrachtgever  die  de
advertentie opstelt of het advertentiebureau dat de opdracht tot het
opstellen van de advertentie uitvoert vormt, tezamen met de daaraan
voorafgaande, zojuist geciteerde zin, ook een duidelijke aanwijzing dat de
wetgever dacht aan actieve betrokkenheid bij het opstellen van de mede-
deling.

De ratio die in de wetsgeschiedenis betreffende de invoering van
deze bepaling wordt gegeven onderstreept dit. In de Memorie van
Toelichting valt te lezen:

"Er is hier ten aanzien van het element schuld een omkering van de bewijslast

toegepast, omdat het degene, die door een misleidende mededeling schade heeft
geleden, in het algemeen zeer moeilijk zal vallen het bewijs te leveren dat bijvoor-
beeld de adverteerder aan deze misleiding schuld had, terwijl voor de hand ligt dat
de adverteerder zelf omtrent feiten die hiervoor van belang kunnen zijn, de nodige
informatie zal kunnen verschaffen.448„

Zie  ook  uit het hierboven reeds weergegeven citaat van bladzijde   13  van
de Memorie van Antwoord:

448 MvT, Kamerst. TK, 1975-1976, 13611, nr. 3, p. 13.
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"Van hem die bijvoorbeeld ter aanprijzing van door hem verhandelde produkten
mededelingen openbaar maakt omtrent de kwaliteit en de werking van deze
produkten, kan worden gevergd dat hij in beginsel instaat voor de waarheid. Het zal
voor hem in het algemeen aanzienlijk makkelijker zijn de juistheid daarvan aan te
tonen dan voor zijn tegenpartij  om te bewijzen dat zij onwaar zijn."

De wetgever laat hiermee zien dat de omkering van de bewijslast daarin
haar rechtvaardiging vindt dat degene die zelf de inhoud en inkleding van
de mededeling (mede) heeft bepaald redelijkerwijs in de gelegenheid is de
juistheid daarvan aan te tonen, althans in staat behoort te zijn de juistheid
van een dergelijke door hem (mede) bepaalde mededeling aan te tonen.

Het beroep dat de A.-G. doet op de wetsgeschiedenis moet m. i.
gezien het bovenstaande worden verworpen. Uit de wetsgeschiedenis valt
eerder af te leiden dat waar de wetgever de in zijn woorden belangrijke
beperking van de bewijslastomkering tot degene die "zelf heeft bepaald of
doen bepalen" aanbracht, hij (zoals uit die woorden reeds volgt) gedoeld
heeft op personen die bij de opstelling van de inhoud en inkleding van de
mededeling actief betrokken zijn geweest. Die belangrijke beperking
wordt ten onrechte grotendeels ontkracht door "zelf heeft bepaald of doen
bepalen" uit te leggen als "de mogelijkheid hebben gehad invloed uit te
oefenen". 449

Voor zover het arrest van de Hoge Raad gebaseerd is op de redene-
ring  van  de   A.-G.   meen   ik  dan  ook  dat  de  Hoge  Raad op verkeerde
gronden tot zijn oordeel komt.

(iii) Perceptie belegger

De Hoge Raad zwakt de benadering van de A.-G. af door aan een door
de lead manager in het prospectus op te nemen kennisgeving - die valt te
beschouwen als een waarschuwing aan het publiek - het gevolg te verbin-
den dat de lead manager niet in de zin van artikel 6:195 BW de inhoud
en  inkleding van de mededeling heeft bepaald.  Ook voor deze benadering
geven de tekst van de wet en de wetsgeschiedenis geen steun.

De wetgever heeft nu eenmaal in artikel 6:195 een bewijslastomke-
ring verbonden aan het antwoord op de vraag of degene die de tekst
openbaar maakte de inhoud en inkleding zelf (ten dele) heeft bepaald. De
wetgever heeft die bewijslastomkering gemotiveerd door te stellen dat
degene die de inhoud en inkleding van de mededeling heeft bepaald het

449   Zie ook het verslag van J.W. Winter van het congres 'Ontwikkelingen in het Effectenver-
keersrecht-, De NV 1996, p. 30 onder 3, blijkens welk verslag ook Timmerman een
dergelijke ruime uitleg van artikel 6:195 BW van de hand wijst.
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beste in staat is de juistheid daarvan aan te tonen. Die ratio laat zien dat
het gaat om een feitelijke vraag. Wie werkelijk de inhoud en inkleding
heeft bepaald kan de juistheid van de mededeling het beste bewijzen. Het
gebruik  van het woord   "zelf' in artikel  6: 195 BW geeft  ook  aan  dat  het
om een feitelijk criterium gaat. Daarbij speelt de vraag of degene tot wie
de mededeling zich richt weet van wie de mededelingen afkomstig zijn,
geen rol.

f.  Conclusie bewijslast ten aanzien van feiten  en verwijtbaarheid

In het licht van het voorgaande meen ik dat een prospectus niet als 66n
mededeling gezien kan worden, in die zin dat op degene die van enig
onderdeel van het prospectus de inhoud en inkleding bepaalt reeds om die
reden de bewijslast betreffende feiten en verwijtbaarheid ten aanzien van
het gehele prospectus komt te rusten. Ik meen dat ook de Hoge Raad er
van is uitgegaan dat een prospectus meerdere mededelingen bevat, met
name gezien het feit dat de Hoge Raad oordeelt dat door een "niet voor
misverstand vatbare" kennisgeving  de lead manager kan bewerkstelligen
dat hij niet geacht wordt de inhoud en inkleding van bepaalde gedeelten
van het prospectus te hebben bepaald. Dit oordeel van de Hoge Raad is
ongerijmd indien het prospectus als 66n mededeling moet worden be-
schouwd. Met dit oordeel is ook niet te rijmen de stelling dat een pros-
pectus 66n mededeling zou zijn die is samengesteld uit meerdere medede-
lingen, voor zover zulks tot de conclusie zou leiden dat op de opsteller
van de inhoud en inkleding van een samenstellende mededeling de
bewijslast ten aanzien van het geheel zou rusten.

De Hoge Raad is er naar mijn gevoelen van uitgegaan dat wie de
inhoud en inkleding van een mededeling kan bepalen die inhoud en
inkleding heeft bepaald   in   de   zin van artikel   6: 195   BW,   dat   de   lead
manager de inhoud en inkleding van alle mededelingen in het prospectus
kan bepalen, en dat derhalve op de lead manager ten aanzien van alle
mededelingen  in het prospectus de bewijslast ex artikel  6: 195  BW  rust.
Ik meen  dat deze benadering  van  de  Hoge Raad  van de woorden "inhoud
en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald"
met strookt met de tekst en strekking van de wettelijke regeling ten
aanzien van de bewijslastverdeling.

Waar het gaat om de juistheid en volledigheid van de feiten die zijn
vervat in of worden gesuggereerd door teksten die de lead manager niet
zelf heeft opgesteld komt mij de bewijslastverdeling die het gevolg is van
de benadering van de Hoge Raad ook niet juist voor. Het resultaat van de
door de Hoge Raad gekozen benadering is dat de lead manager de

192



BEWIJSLAST

juistheid moet bewijzen van alle volgens de eiser onjuiste feiten, die zijn
vervat in of worden gesuggereerd door mededelingen in het prospectus,
en dat indien de lead manager dat bewijs niet kan leveren de rechter de

450onjuistheid van die feiten als vaststaand moet aannemen.
Waar het bijvoorbeeld betreft de jaarstukken, doch ook gegevens

zoals de historie van de vennootschap, kan dit uiteraard onbillijk uitwer-
ken.451 De lead manager, die, zoals in paragraaf 4b (iv) van hoofdstuk
V reeds aan de orde kwam, per slot van rekening het werk van de
accountant niet over hoeft te doen, zal in een even slechte positie zijn om
de juistheid van de jaarstukken aan te tonen als de eiser om de onjuist-
heid daarvan aan te tonen. De lead manager zal immers ten aanzien van
afzonderlijke punten in de jaarrekening evenveel of weinig gegevens
hebben als de belegger. Er is dan geen reden om op de lead manager de
bewijslast te leggen van het feit dat bijvoorbeeld het eigen vermogen van
de vennootschap de in de jaarstukken vermelde hoogte had, indien de
belegger beweert dat het opgegeven bedrag niet juist is. Een rechtvaardi-
ging voor een afwijking van de regel "wie stelt moet bewijzen" van
artikel   177 Rv. ontbreekt.

Hierover wordt anders geoordeeld door Slagter 52 die kennelijk
meent dat voor alle mededelingen in het prospectus geldt dat de lead
manager in een betere positie zou zijn om te bewijzen dat deze niet
misleidend zijn, dan de eiser om te bewijzen dat ze wel misleidend zijn.
Slagter motiveert dit standpunt helaas niet. Over dit oordeel valt op te
merken dat het gevoelsmatig aanspreekt, omdat de lead manager eerder
dan de belegger over financitle middelen beschikt om zo nodig de gehele
jaarrekening opnieuw te laten opmaken. Een dergelijke benadering lijkt
mij echter onjuist. De gedaagde behoort niet met de - moeilijke - bewijs-
last ten aanzien van de juistheid van een feit te worden belast om de
enkele reden dat hij over meer financi8le armslag beschikt dan de eiser.
Het zou anders liggen indien de gedaagde meer feitelijke kennis heeft die
hem beter in staat stelt de juistheid van het feit aan te tonen. Juist ten
aanzien van de jaarrekening heeft de lead manager die nadere kennis niet,
indien hij in het kader van zijn onderzoek niet het werk van de accoun-
tant over hoeft te laten doen. Hij heeft slechts beoordeeld of er niet iets
"verdachts" aan de hand is, doch dat is geen kennis die hem in een betere

450 Behoudens in het geval op niet mis te verstane wijze kenbaar is gemaakt dat het relevante

tekstgedeelte afkomstig is van een ander dan de lead manager en dat deze voor de juistheid en
volledigheid daarvan niet instaat: zie paragraaf 2 van hoofdstuk VII hierna.

451 Zie in deze zin ook A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS 1994, p. 144.

452 TVVS 1994, p. 228.
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453bewijspositie brengt indien er toch iets mis blijkt te zijn.
Aan het voorgaande doet niet af dat de rechter de bewijslast (weer

terug) kan omkeren indien de verdeling ex artikel 6:195 BW onredelijk
uitwerkt. Van die mogelijkheid zal de rechter slechts in bijzondere geval-
len gebruik maken, daar het uitgangspunt van die bepaling nu eenmaal is
dat de bewijslast in beginsel op degene rust die de inhoud en inkleding
van de mededeling heeft bepaald. Het bezwaar tegen de benadering van
de Hoge Raad is juist dat dat uitgangspunt niet behoort te gelden voor
zover de lead manager die inhoud en inkleding niet daadwerkelijk heeft
bepaald.

Het standpunt dat naar mijn mening dat van de wetgever was, nl.
dat wie zelf (daadwerkelijk) inhoud en inkleding van de mededeling heeft
bepaald, ook in staat moet zijn de juistheid van de mededeling aan te
tonen, en dat derhalve slechts voor die persoon de bewijslastregel van
artikel   6: 195 BW behoort te gelden,   komt mij evenwichtiger  voor.   Dat
standpunt leidt er toe dat met betrekking tot mededelingen waarvan de
gedaagde niet zelf de inhoud en inkleding heeft bepaald op basis van
artikel 177 Rv. dient te worden bepaald of de bewijslast op de eiser dient
te rusten, of - bijvoorbeeld omdat de gedaagde de gegevens die tot
bewijslevering kunnen dienen in handen heeft - op de gedaagde moet
rusten.

Waar het betreft het resultaat dat de lead manager moet aantonen dat
hem geen verwijt treft komt mij de uitkomst dat de bewijslast in beginsel
op de lead manager rust, minder bezwaarlijk voor. De lead manager weet
welk onderzoek hij heeft gedaan en behoort hierover informatie te
kunnen geven. Hetzelfde resultaat zou echter kunnen worden bereikt
indien de lead manager niet geacht wordt de inhoud en inkleding van de
mededelingen te hebben bepaald. Artikel 177 Rv. geeft de rechter
voldoende ruimte  voor een omkering   van de bewijslast  in dit geval, 454

453 In dit verband valt te wijzen op een uitspraak van de Ondernemingskamer van het Amsterdam-
se Gerechtshof van 18 juni 1981 (NJ  1982, 552), waarin de eiser in een procedure tegen een
vennootschap over volgens de eiser onjuiste aspecten van een tweetal jaarrekeningen van die
vennootschap, werd belast met het bewus van de onjuistheid van een aantal in die jaarrekenin-
gen vermelde gegevens (zoals een te laag opgegeven waarde van de voorraden). De vennoot-
schap is nu juist bij uitstek in staat de juistheid van haar eigen jaarrekening aan te tonen. Toch
oordeelt de rechter hier dat de bewijslast niet op de vennootschap rust. Men kan zich ook in
dit licht afvragen  of het juist is artikel  6: 195 BW zodanig  uit te leggen  dat  in het kader  van
prospectusaansprakelijkheid de lead manager - die per definitie minder kennis heeft over de
jaarrekening van de vennootschap dan de vennootschap zelf - w81 met de bewijslast van de
juistheid van de jaarrekening te belasten.

454  Anders dan in het zojuist genoemde geval van een beroep op de onredelijkheid van de
bewijslastomkering van artikel 6:195 lid 1 BW via het slot van die bepaling, zal de rechter van
de door het slot van artikel 177 Rv. geboden mogelijkheid in het kader van de verwijtbaarheid
redelijk snel gebruik willen maken. Het bewijs ten aanzien van de verwijtbaarheid ligt immers
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of voor het opleggen aan de lead manager van een verplichting tot het
verstrekken van voldoende feitelijke gegevens ter motivering van de
stelling dat hij het onder de omstandigheden vereiste onderzoek heeft
gedaan, zodat de eiser aanknopingspunten voor bewijslevering heeft455

(wat natuurlijk al een belangrijke stap in de richting van omkering van de
bewijslast is456 

g.  Bewijslast ten aanzien van de volledigheid van de feiten

De omkering van de bewijslast geldt de verwijtbaarheid en de juistheid of
volledigheid van de feiten die zijn vervat in of worden gesuggereerd door
de mededeling. Wat moet komen vast te staan wil geen sprake zijn van
verwijtbaarheid vloeit voort uit wat van de lead manager mag worden
verwacht, als besproken in hoofdstuk V. Wat moet komen vast te staan
indien gesteld wordt dat sprake is van onjuiste feiten wijst zich ook in
beginsel vanzelf: het gaat daarbij om niets anders dan het bewijs van de
waarheid van een expliciete of gesuggereerde feitelijke mededeling. In
beide gevallen moet van een feit of van feiten het bestaan aangetoond
worden.

Lastiger is de vraag wat aan de orde is indien de volledigheid van de
feiten moet worden bewezen. In beginsel brengt de omkering van de
bewijslast mee dat wie de inhoud en inkleding bepaalde van de medede-
ling die volgens de eiser misleidend is als gevolg van het ontbreken van
een vermelding van enig relevant en volgens de eiser bestaand feit, het
bewijs van het niet-bestaan van dat feit moet leveren. De voor de hand
liggende bijna onmogelijkheid van dat - negatieve - bewijs moet naar
mijn gevoelen meebrengen dat de rechter hiermee voorzichtig omgaat, en
de eisen die hij aan de stelplicht van de eiser en aan het te leveren bewijs
stelt aanpast aan de omstandigheden.

457

Volledigheidshalve vermeld ik nog dat Leijten 58 meent dat de op-
vatting dat een prospectus uit meerdere mededelingen bestaat onpraktisch

geheel in de sfeer van een lead manager, daar het gaat om diens onderzoek.
455 Vgl. HR 25 april 1986, NJ 1986, 624, HR 20 november 1987, NJ 1988, 500 en HR 25 maart

1994, NJ 1995, 638. Zie in deze zin in het kader van niet in een prospectus gedane medede-
lingen ook de uitspraak van de rechtbank te 's-Hertogenbosch in de in paragrafen 3c (iv), (v)
en (vii) van hoofdstuk V genoemde procedure betreffende Philips. Zie ook H.C.F. Schoordijk,
WPNR 1989, p. 680 e.v. en R.P.J.L. Tjittes, NJB 1988, p. 874 e.v. en p. 1128 e.v. Zie in
deze zin voor het Duitse beursrecht Schwark, Bdrsengesetz, 1994, aantekening 26 op §§ 45
en 46.

456 Zie H.C.F. Schoordijk, WPNR 1989, p. 682.

457 Vgl. de rechtspraak en literatuur vermeld in de vorige paragraaf in noot 455.

458 De NV 1995, p. 217.
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is waar het betreft onvolledige mededelingen, omdat de eisers dan in het
geval van onvolledige mededelingen pas aanspraak hebben op omkering
van de bewijslast ten aanzien van de gestelde onvolledigheid indien zij
die onvolledigheid kunnen terugvoeren op een in het prospectus voorko-
mende mededeling. Leijten ziet dit als een argument voor de stelling dat
een prospectus als 66n mededeling beschouwd zou moeten worden.

Deze benadering lijkt mij niet juist. Het is niet meer dan redelijk dat
de belegger, indien hij meent dat een mededeling in het prospectus als
gevolg van het ontbreken van vermelding van feiten misleidend wordt,
duidelijk maakt op welk onderdeel van het prospectus hij doelt. Dit geldt
zowel in het geval het prospectus 66n mededeling zou zijn, als in het
geval dat het uit meerdere mededelingen bestaat. Hij dient zijn eis
immers zodanig in te richten dat de lead manager kan bepalen waartegen
hij zich heeft te verweren. Met een verwijzing naar het totale prospectus
voldoet hij niet aan zijn stelplicht, op vergelijkbare wijze als de eiseres in
de Co op zaak aanvankelijk niet aan haar stelplicht voldeed.459

h. Bewijslastverdeling onredelijk

Artikel 6:195 lid 1 BW kent de mogelijkheid dat de bewijslastregel van
deze bepaling niet wordt toegepast indien die regel tot een onredelijke
bewijslastverdeling leidt. Zoals hierboven reeds aan de orde kwam460

kan dit zich volgens de wetgever voordoen indien de eiser onvoldoende
adstrueert waarom hij een bepaalde mededeling misleidend acht. Een
dergelijke onredelijkheid zal zich met name kunnen voordoen indien de
eiser zich beroept op het ontbreken van feiten, zonder voldoende duide-
lijk te maken op welke grond hij meent dat die feiten zich werkelijk
voordoen. Zoals gezegd kan het voor de gedaagde vrijwel ondoenlijk zijn
bewijs te leveren van het feit dat een bepaald feit zich niet voordoet,
zeker als niet duidelijk wordt gemaakt op welke grond de eiser meent dat
dat feit zich w81 voordoet. 461

Leijten 62 stelt zich op het standpunt dat de onredelijkheid als hier
bedoeld zich in beginsel steeds zal voordoen indien de gestelde misleiden-
de mededeling is gelegen in de paragraaf over de toekomstverwachtingen,
op de grond dat niet valt in te zien hoe de lead manager door middel van

459 Zie paragraaf 1 van dit hoofdstuk.

460 Paragraaf 1 van dit hoofdstuk. Zie MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 14.

461 Zie paragraaf g hierboven.

462 De NV 1995, p. 218.
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onderzoek corrigerend zou kunnen optreden. Deze benadering miskent
dat de toekomstverwachtingen geen feiten betreffen, doch veronderstellin-
gen over wat de toekomst zal brengen. Ik ben het met Leijten eens dat de
lead manager nauwelijks mogelijkheden heeft corrigerend op te treden
waar het betreft de toekomstverwachtingen, doch dat heeft met name
consequenties voor de verwijtbaarheid, als hierboven besproken in hoofd-
stuk V, paragraaf 4f. Voorzover   in de toekomstparagraaf feiten staan
vermeld zie ik echter geen reden deze anders te behandelen dan andere
feiten in het prospectus. Duidelijk moge zijn dat ik meen dat de bewijs-
last van dergelijke feiten niet op de lead manager behoort te liggen indien
de lead manager de inhoud en inkleding van de betreffende mededelingen
niet werkelijk heeft bepaald, doch ik zie geen reden voor een andere
benadering van feiten vervat in de paragraaf over de toekomstverwachtin-
gen, dan van feiten die elders in het prospectus zijn opgenomen.

i. Bewijslast ten aanzien van causaal verband en schade

In zijn arrest in de Co op procedure bevestigde de Hoge Raad dat de
gewone regels betreffende stelplicht en bewijslast gelden ten aanzien van
het causale verband tussen misleiding en schade.463 De eiser zal derhal-
ve moeten bewijzen   dat de schade   die hij stelt geleden te hebben    " in
zodanig verband met de misleiding staat dat zij als gevolg daarvan aan
degene die de misleidende mededeling openbaar heeft gemaakt kan
worden toegerekend", zoals de Hoge Raad het uitdrukt.

j.   Vergelijking  met  bewijsregelingen  naar  buitenlands  recht

Uit het voorgaande blijkt dat naar het Nederlandse recht, zoals door de
rechtspraak uitgelegd in de Co op zaak, de eiser die meent benadeeld te
zijn door een misleidende mededeling in een prospectus, slechts behoeft
te stellen dat een bepaalde mededeling misleidend was, doch zulks niet
hoeft te bewijzen. Het is aan de lead manager om te bewijzen dat de
feiten die zijn vervat in of worden gesuggereerd door de door de eiser
aangewezen mededeling juist en volledig zijn.

Het is voorts aan de gedaagde om, indien hij niet kan bewijzen dat
de in de mededeling vervatte of daardoor gesuggereerde feiten niet

463 Aldus reeds de MvT, Kamerst. TK,1975-1976, 13611, no. 3, p. 9 en de MvA, Kamerst. TK,

1978-1979, 13611, no. 6, p. 18.
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onjuist of onvolledig waren, te bewijzen dat hem geen verwijt treft.
Voor wat betreft de bewijslast ten aanzien van de feiten wijkt het

Nederlandse recht af van alle overige onderzochte rechtsstelsels. Zoals in
hoofdstuk III bleek is het in alle onderzochte rechtsstelsels het geval dat
de eiser moet aantonen dat het prospectus een misleidende mededeling
bevat. Voor wat betreft dit aspect van prospectusaansprakelijkheid loopt
Nederland dan ook internationaal gezien uit de pas.

Waar het gaat om de bewijslast ten aanzien van verwijtbaarheid is
geen sprake van een structurele afwijking van het buitenlandse recht. Alle
onderzochte rechtsstelsels kennen enige vorm van omkering van de
bewijslast ten aanzien van de verwijtbaarheid. In Engeland en de Ver-
enigde Staten vindt die omkering plaats via de regel dat de gedaagde in
beginsel aansprakelijk is indien vaststaat dat een misleidende mededeling
in het prospectus was opgenomen, doch aan aansprakelijkheid kan ontko-
men door het (exceptieve) verweer dat hij bij zijn onderzoek niet is
gestuit op aanwijzingen dat sprake zou zijn van een misleidende medede-
ling, en dat zijn onderzoek voldeed aan de daaraan te stellen eisen (een
situatie die sterk gelijkt op de regeling van artikel 6:195 lid 2 BW, als
hierboven in paragraaf 6 van hoofdstuk IV besproken). Omkering  van  de
bewijslast ten aanzien van verwijtbaarheid vindt in Duitsland en Zwitser-
land weer meer plaats op basis van een benadering die doet denken aan
die van artikel 177 Rv. Die benadering zou ik willen samenvatten als een
benadering waarbij weliswaar - net als in Nederland onder de vigeur van
artikel 6:162 BW - een vereiste voor aansprakelijkheid is dat sprake is
van verwijtbaarheid, doch waarbij het op grond van de verhouding tussen
partijen redelijk geacht wordt dat de lead manager moet aantonen dat hij
de vereiste mate van onderzoek heeft gedaan, omdat de lead manager nu
eenmaal degene is die het best in staat is daarover informatie te geven.

3. Conclusie ten aanzien van de procesrechtelijke positie van de lead
manager

Uit het voorgaande blijkt dat het aan de eiser is om voldoende gespecifi-
ceerd te stellen dat bepaalde mededelingen in het prospectus misleidend
ZlJn.

Artikel 6:195 BW brengt een bewijslastomkering mee ten aanzien
van de feiten en de verwijtbaarheid. Die bewijslastomkering geldt degene
die de inhoud en inkleding van de misleidende mededeling geheel of ten
dele heeft bepaald of heeft doen bepalen. Om deze reden is van belang
vast te stellen of een prospectus 66n mededeling is (met als gevolg dat
wie van een gedeelte daarvan de inhoud en inkleding heeft bepaald, ten
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aanzien van het gehele prospectus met de bewijslast ten aanzien van de
feiten  en de toerekenbaarheid wordt belast),  of uit meerdere mededelin-
gen bestaat. Op grond van het voorgaande concludeer ik dat een prospec-
tus  niet kan worden beschouwd  als 66n mededeling,  doch een samenstel
van afzonderlijke mededelingen vormt. Ik ben in dit kader voorts van
mening dat een samenhangend gedeelte van het prospectus in de zin van
artikel   6: 195  BW   als 66n mededeling kan worden beschouwd indien  dit
een zel fstandig,    uit    66n bron afkomstig gedeelte    van het prospectus
vormt, mits dat gedeelte niet weer uit onderdelen bestaat die onderling
van verschillende aard of strekking zijn.

De Hoge Raad geeft in de Co op zaak ten aanzien van de vraag of
de lead manager de inhoud en inkleding van de in het prospectus opgeno-
men mededelingen heeft bepaald het op zichzelf niet concludente ant-
woord dat de lead manager de inhoud en inkleding kan hebben bepaald.
In het licht van de conclusie van A.-G. Mok voor het arrest kan worden
aangenomen dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de lead manager
geacht moet worden de inhoud en inkleding van alle mededelingen in het
prospectus te hebben bepaald. Dit leidt tot de conclusie dat in een
procedure in beginsel met betrekking tot alle mededelingen in het pros-
pectus waarvan de eiser stelt dat ze misleidend zijn, op de lead manager
de bewijslast rust ten aanzien van feiten en toerekenbaarheid. Een
uitzondering op deze regel geldt voor zover de lead manager heeft ken-
baar gemaakt dat hij de inhoud en inkleding van enige mededeling niet
heeft bepaald en daarvoor niet instaat.

Een bezwaar tegen deze benadering is dat de stelling dat indien
iemand de mogelijkheid heeft gehad om op de inhoud en inkleding van
de mededeling invloed uit te oefenen hij om die reden geacht moet
worden die inhoud en inkleding te hebben bepaald, niet wordt gesteund
door de wettekst en de wetsgeschiedenis, terwijl het bereikte resultaat
ook niet beantwoordt aan het doel dat de wetgever met de regeling had.

Het bereikte resultaat wijkt voor wat betreft de bewijslast ten
aanzien van de feiten af van alle onderzochte buitenlandse rechtsstelsels.
Voor wat betreft de verwijtbaarheid strookt het bereikte resultaat in grote
lijnen met hetgeen in andere rechtsstelsels geldt.

De lead manager kan zich er op beroepen dat de bewijslastverdeling
van artikel 6:195 lid 1 BW onredelijk is, indien de eiser onvoldoende
adstrueert waarop hij zich beroept, met name indien het zou gaan om
ontbrekende feiten en de eiser niet duidelijk aangeeft waarop hij de
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stelling baseert dat die feiten zich voordoen. In dat geval kan de rechter
op grond van de slotwoorden van artikel 6:195 lid 1 BW de bewijslast
ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de feiten op de eiser
leggen.

Ten aanzien van causaal verband en schade gelden de gewone
bewijsregels.
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VII. MOGELIJKHEID TOT BEPERKING VAN
AANSPRAKELIJKHEIDSRISICO

1.  Inlei(ling

Hierboven bleek dat de lead manager als uitgever van het prospectus
krachtens artikel   6: 194 BW onrechtmatig heeft gehandeld indien   het
prospectus misleidende mededelingen blijkt te bevatten. Zijn positie is
niet sterk, omdat hij blijkens de uitspraken in de Co op zaak moet
bewijzen dat mededelingen in het prospectus, waarvan een belegger stelt
dat ze misleidend zijn, feitelijk juist zijn. Het zal hem lang niet altijd
mogelijk zijn dat bewijs te leveren. Hij zal nu eenmaal zelden in staat
zijn aan te tonen dat bijvoorbeeld mededelingen in de jaarstukken van de
uitgevende instelling juist zijn, indien een belegger stelt dat die medede-
lingen niet juist zijn. Theoretisch zou dat bewijs te leveren moeten zijn
met hulp van de uitgevende instelling,  doch in de gevallen waarin de lead
manager door beleggers wordt aangesproken zal dat vaak zijn omdat de
uitgevende instelling in ernstige problemen is geraakt. Het zal dan niet
eenvoudig zijn om het bewijs van de juistheid van mededelingen in de
jaarstukken te leveren.

De lead manager kan aan aansprakelijkheid ontkomen door aan te
tonen dat hem geen verwijt treft, doch indien - bij gebrek aan tegenbe-
wijs door de lead manager - reeds vaststaat dat sprake is van een mislei-
dende mededeling zal vaak ook wet een feit zijn aan te wijzen dat - met
kennis van het feit dat sprake was van een onjuistheid of onvolledigheid -
achteraf bezien reden had moeten zijn om nader onderzoek te plegen. Het
is natuurlijk niet de bedoeling dat met de benefit of hindsight wordt
geoordeeld dat een feit had moeten worden onderzocht dat ten tijde van
het onderzoek redelijkerwijs beschouwd kon worden als niet wezenlijk,
doch indien achteraf komt vast te staan dat een wezenlijke onjuistheid
school achter dat feit, zal het niet makkelijk zijn de verleiding te weer-
staan te oordelen dat het feit (kennelijk) w61 nader had moeten worden
onderzocht. De omkering van de bewijslast ten aanzien van de feiten
brengt daardoor bijna vanzelf een toename van het risico van de lead
manager ten aanzien van de verwijtbaarheid mee. Hierboven bleek tevens
dat de Hoge Raad de lead manager ten aanzien van deze bewijslastproble-
matiek een uitweg heeft geboden, namelijk door uitdrukkelijk te kennen
te geven dat hij een bepaalde tekst niet heeft samengesteld en daarvoor
niet instaat. De betreffende overweging van de Hoge Raad staat in het
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kader van de bepaling over de bewijslastverdeling. Een tekst als door de
Hoge Raad bedoeld zal dan ook in de eerste plaats als functie hebben de
omkering  van de bewijslast ex artikel  6: 195 BW tegen  te  gaan. De tekst
bevat echter ook een meer inhoudelijk element, waar hij inhoudt dat de
lead manager voor de juistheid van de mededelingen niet instaat. Daar-
door krijgt een dergelijke mededeling ook een functie waar het betreft de
verwijtbaarheid.

In de volgende paragrafen ga ik in op de middelen die de lead
manager ten dienste staan om het risico van aansprakelijkheid voor de
inhoud van een prospectus te beperken, al dan niet door van de door de
Hoge Raad geboden mogelijkheid gebruik te maken.

2. Met het oog op de bewijslast te volgen handelwijze

Nu de rechtspraak tot uitgangspunt neemt dat de lead manager in beginsel
behandeld moet worden als een partij die de inhoud en inkleding van alle
mededelingen in het prospectus (mede) heeft bepaald, en dat derhalve op
de lead manager ten aanzien van al die mededelingen de bewijslast rust
betreffende feiten en toerekenbaarheid, is naar mijn mening de lead
manager min of meer gedwongen gebruik te maken van de middelen die
de Hoge Raad hem biedt om te voorkomen dat die omkering van de
bewijslast hem ten aanzien van alle onderdelen van het prospectus treft.
De lead manager is daartoe gedwongen, omdat hij ten aanzien van
belangrijke gedeelten van het in het prospectus gestelde geen eigen
middelen heeft om de juistheid daarvan te controleren. Dat geldt niet
alleen voor de jaarrekening van de uitgevende instelling, waarbij hij
noodzakelijkerwijs moet afgaan op de door de accountant van de ven-
nootschap gecontroleerde gegevens, doch onder omstandigheden  ook voor
feitelijke gegevens in andere delen van het prospectus, zoals bijvoorbeeld
in een paragraaf over de historie van de vennootschap.

De lead manager wordt daarom naar mijn gevoelen min of meer ge-
dwongen om ten aanzien van die onderdelen van het prospectus waarvan
hij niet daadwerkelijk de inhoud en inkleding heeft bepaald, op niet mis
te verstane wijze kenbaar te maken dat hij daarvan de inhoud en inkle-
ding niet heeft bepaald, en dat hij daarvoor niet instaat.

De lead manager dient daarbij enige voorzichtigheid te betrachten
ten aanzien van zijn feitelijke betrokkenheid bij de samenstelling van de
mededelingen in het prospectus. De praktijk is nu eenmaal dat hij de
uitgevende instelling tot op zekere hoogte begeleidt in verband met de
door de uitgevende instelling voor opneming in het prospectus te ver-
strekken teksten. Om te beginnen zal in de praktijk de lead manager aan
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de uitgevende instelling opgeven welke onderwerpen aan de orde moeten
komen.464 Ook zal de lead manager in het oog moeten houden of het
prospectus taalkundig in orde is en een leesbaar stuk vormt.

Daarbij zal de lead manager er terdege op toe moeten zien dat hij de
inhoud van de mededelingen van de uitgevende instelling niet zodanig
wijzigt, dat gezegd kan worden dat hij deze heeft bepaald. De lead
manager moet er mee rekening houden dat, ook al heeft hij te kennen

gegeven dat de mededelingen afkomstig zijn van de uitgevende instelling
en dat hij daarvoor niet instaat, de omkering van de bewijslast toch kan
gelden, indien feitelijk vast komt te staan dat hij wel degelijk de inhoud
van de mededelingen heeft bepaald.

Hij doet er voorts in dit verband wijs aan zich - waar het betreft
tekstgedeelten ten aanzien waarvan hij de omkering van de bewijslast
wenst te vermijden - zoveel mogelijk te beperken tot het geven van
aanwijzingen aan de uitgevende instelling, zonder zelf teksten te schrijven
of te wijzigen. Ik meen dat van het bepaald hebben van inhoud of inkle-
ding van de mededeling geen sprake is indien de lead manager niet
anders heeft gedaan dan aan de uitgevende instelling opgeven dat een
mededeling over het betreffende onderwerp dient te worden opgenomen
of het geven van vergelijkbare aanwijzingen die de kwaliteit van het
document moeten waarborgen. Ook is van het bepalen van inhoud en
inkleding geen sprake indien de lead manager de door de uitgevende
instelling aangeleverde tekst heeft aangepast met het oog op de lees-
baarheid daarvan, mits hij de inhoud van de mededeling (in de zin van de
"boodschap" van de mededeling465) niet verandert. Houdt hij zich aan
deze regels, dan kan m. i. niet gezegd worden dat hij de inhoud en inkle-
ding van de mededeling (mede) heeft bepaald.

Ik merk in dit verband nog op dat een andere benadering, inhou-
dende dat reeds het taalkundig corrigeren of met het oog op de lees-
baarheid aanpassen van de tekst het bepalen van de inhoud en inkleding
daarvan zou zijn, een tweetal praktische bezwaren zou hebben. Enerzijds
zou een dergelijke benadering meebrengen dat de strekking van de
bepaling niet in acht genomen wordt: het taalkundig aanpassen van de
tekst brengt uiteraard niet mee dat daarmee de mogelijkheid bestaat om
de juistheid van de mededeling die in de tekst is vervat aan te tonen.

464 Dit gebeurt veelal door opgave te doen aan de uitgevende instelling van de formele eisen die
het Fondsenreglement van de Vereniging voor de Effectenhandel of andere (eventueel buiten-
landse) toepasselijke regelgeving aan het prospectus stelt, of. in het geval van een uitgevende
instelling met betrekking tot welke reeds eerder een prospectus openbaar gemaakt is, door
toezending van het oude prospectus met het verzoek dit waar nodig aan te passen.

465 Zie hoofdstuk IV, paragraaf 4.
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Anderzijds gaat de belegger er slechts op achteruit indien de lead mana-
ger ook dergelijke handelingen niet zonder risico kan verrichten: de lead
manager zal zich wellicht gedwongen voelen terzake van mededelingen
waarop zijn niet voor misverstand vatbare kennisgeving betrekking heeft
zelfs taalkundige aanpassingen en aanpassingen die de leesbaarheid
verhogen, zonder dat zij de inhoud van de mededeling beinvloeden,
achterwege te laten.

3. Met het oog op de verwijtbaarheid te volgen handelwijze

Teneinde te voorkomen dat hem een verwijt wordt gemaakt ten aanzien
van misleidende mededelingen in een prospectus, dient de lead manager
het onderzoek te doen dat redelijkerwijs van hem kan worden ge8ist in
verband met de uitgifte van het prospectus. Hoever dat onderzoek moet
gaan was aan de orde in paragraaf 4 van hoofdstuk V. Duidelijk is dat
voor de diepgang van het te verrichten onderzoek geen vaste maatstaven
te geven zijn. Wel geven de due diligence Circulaires van de Vereniging
voor de Effectenhandel enigermate houvast. Daarnaast kunnen onder
meer de aspecten genoemd in paragraaf 4 onder e van hoofdstuk V in
ogenschouw genomen worden.

De verplichting van de lead manager jegens de belegger om onder-
zoek te doen naar de juistheid van de in het prospectus opgenomen
mededelingen wordt gebaseerd op het feit dat de gemiddelde belegger er
van uitgaat en ook van mag uitgaan dat de lead manager zijn naam niet
lichtvaardig aan het prospectus verbindt.466 De belegger mag op die
grond verwachten dat de lead manager een bepaalde mate van onderzoek
heeft verricht.   In dit verband  kan de vraag gesteld worden  of  wat  de
belegger van de lead manager mag verwachten afhankelijk is van de
specifieke omstandigheden van het geval, in het bijzonder van in het
prospectus opgenomen mededelingen ten aanzien van de rol van de lead
manager.

In dit licht is van belang de vingerwijzing van de Hoge Raad dat de
lead manager op niet mis te verstane wijze kenbaar maakt dat hij voor de
juistheid van bepaalde van anderen afkomstige mededelingen niet instaat.
In feite suggereert de Hoge Raad daarmee dat de lead manager de beleg-
ger waarschuwt voor het feit dat de tekst van een ander is en dat de
belegger er niet van uit kan gaan dat de betrokkenheid van de lead
manager meebrengt dat de mededelingen in de tekst juist zijn.

466 Zie paragraaf 4a (i) van hoofdstuk V.
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Het feit dat een dergelijke waarschuwing in het prospectus is opge-nomen brengt m.i. mee dat de belegger - na er op niet mis te verstane
wijze voor te zijn gewaarschuwd dat de tekst niet van de lead managerafkomstig is en dat de lead manager daarvoor niet instaat - niet mag
verwachten dat de lead manager eigen onderzoek heeft gedaan naar de
juistheid van de mededelingen, waarop de waarschuwing betrekking
heeft. Dit brengt mee dat de belegger, indien die mededelingen mislei-
dend blijken te zijn, daarvan de lead manager in beginsel geen verwijt
kan maken. De lead manager heeft afdoende maatregelen genomen omervoor te zorgen dat de belegger zijn beleggingsbeslissing niet zou nemen
in de verkeerde veronderstelling dat hij uit de betrokkenheid van de lead
manager mocht afleiden dat de lead manager op de juistheid daarvan
controle had uitgeoefend.467

Ik merk hierbij op dat de wettelijke regeling op zichzelf niet eist dat
een lead manager bij het opmaken van het prospectus betrokken is.
Effecten mogen derhalve ook op de markt gebracht worden met een
prospectus waarbij geen lead manager betrokken is. Ook in dit licht valt
niet in te zien waarom geen effecten op de markt gebracht zouden mogen
worden waarbij wel een lead manager betrokken is, doch door deze lead
manager geen onderzoek is gedaan naar bepaalde aspecten van het
prospectus, mits bij het beleggend publiek niet de indruk kan ontstaan dat
de lead manager daarnaar w81 onderzoek heeft gedaan.

Bevat de tekst een dergelijke kennisgeving, dan zal dat naar mijn
oordeel meebrengen dat de lead manager voor misleidende mededelingen
in de tekst waarop de kennisgeving betrekking had niet aansprakelijk is,
omdat hem niet het verwijt gemaakt kan worden dat hij niet het onder-
zoek heeft gedaan dat de (gemiddelde) belegger van hem mocht verwach-
ten.468 Dat ligt anders indien de lead manager wist dat de mededelingen
misleidend waren.

Leijten 69 meent dat de door de Hoge Raad gebruikte woorden
"niet instaan voor" uitsluitend een bewijsrechtelijke functie hebben. Wel
aanvaardt hij dat deze woorden betekenen dat naar de betreffende mede-
delingen geen onderzoek is gedaan, doch hij meent dat dat niet altijd wil
zeggen dat de lead manager daarvan geen verwijt gemaakt kan worden.

467 Vgl. J.M. Boil, Prospectusaansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht
1995,  p. 176: "Aldus  weet de belegger  wat hij  niet weet".

468 M.J.G.C. Raaijmakers, Ars Aequi 1995, p. 225 is, als ik het goed zie, eveneens de mening
toegedaan dat de betreffende tekst een functie heeft waar het betreft de aansprakelijkheid van
de lead manager.

469   De NV 1995, p. 219. Zie ook D.W.F. Verkade in zijn noot onder het Co op arrest in NJ
1996, 246, onder 37.
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Daargelaten dat Leijten (blijkens het gebruik van de woorden "niet
altijd") meent dat soms de mededeling dat geen onderzoek is gedaan w81
meebrengt dat de lead manager geen verwijt gemaakt kan worden van het
feit dat hij geen onderzoek heeft gedaan, komt in de visie van Leijten de
vingerwijzing van de Hoge Raad wel in een uiterst vreemd daglicht te
staan. De Hoge Raad zou hebben gesuggereerd kenbaar te maken dat
geen onderzoek is gedaan en dat de lead manager voor de mededeling
niet instaat, doch dat zou aan de aansprakelijkheid niet afdoen. De lead
manager zou zich met deze kennisgeving (aannemende dat deze waar is
en inderdaad geen onderzoek is gedaan) in de onhoudbare positie man-
oeuvreren  dat  hij  niet kan instaan  voor de juistheid  van de mededeling,
doch daarvoor wel aansprakelijk is op - als ik Leijten goed begrijp -
dezelfde wijze als het geval zou zijn indien hij de kennisgeving niet zou
hebben gedaan. Het feit dat zijn bewijspositie minder zwaar is, is dan
wel een uiterst schrale troost. Een dergelijk ongerijmd resultaat kan niet
de bedoeling van deze vingerwijzing van de Hoge Raad zijn geweest.

Een kennisgeving als hier aan de orde heeft - als gezegd - het karak-
ter  van een waarschuwing. De belegger wordt  er op attent gemaakt  dat
hij niet moet verwachten dat de lead manager op de tekst controle heeft
gehad. Hij mag als gevolg van deze kennisgeving bij zijn aankoop niet
uitgaan van de verwachting dat de lead manager de juistheid van de
inhoud van dergelijke tekstgedeelten heeft onderzocht. Een dergelijke
kennisgeving vormt geen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid,
doch het geven van zodanige informatie over hetgeen zijn onderzoek
inhield dat de lead manager niet aansprakelijk gehouden kan worden voor
eventuele schade op de grond dat hij niet het onderzoek gedaan zou
hebben dat de belegger - zonder die informatie - van hem mocht ver-
wachten. 470

Ik meen dan ook dat niet juist is de stelling van A.N. Krol,471 dat
sprake zou zijn van een aansprakelijkheidsbeperking die - in de verhou-
ding tot een consument - vernietigbaar zou kunnen zijn op grond van
artikel 6:237 sub f BW (de "grijze lijst"). Het gaat hier niet om een
beding dat de gebruiker geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke
verplichting tot schadevergoeding,   doch   om een waarschuwing   die   de

470 A.F.J.A. Leijten, De NV 1995, p. 219, r.k., lijkt ten onrechte te menen dat mijn uitgangspunt

zou zijn dat de kennisgeving een uitsluiting van de aansprakelijkheid vormt. Hij merkt - op
zichzelf terecht - op 'aansprakelijkheid wordt niet uitgesloten door vermelding dat mededelin-
gen van derden afkomstig zijn", doch dat is ook niet hetgeen ik betoog. Mijn hiervoor
weergegeven betoog brengt mee dat men aan uitsluiting van aansprakelijkheid niet behoeft toe
te komen indien ten gevolge van op duidelijke wijze verstrekte informatie over de beperkingen
aan het onderzoek van de lead manager, geen sprake is van verwijtbaarheid.

471 V&0 1995, p. 4.
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strekking heeft te bewerkstelligen dat de lead manager er geen verwijt
van gemaakt kan worden indien sprake blijkt te zijn van een misleidende
mededeling, zodat geen aansprakelijkheid ontstaat. Door kenbaar te
maken dat de lead manager een bepaald deel van het prospectus niet heeft
samengesteld en daarvoor niet kan instaan, bewerkstelligt de lead mana-
ger immers dat de belegger hem geen verwijt kan maken indien zich in
dat gedeelte van het prospectus een misleidende mededeling bevindt. Op
de lead manager komt dan bu gebrek aan verwiytbaarheid geen "wettelij-
ke verplichting tot schadevergoeding" te rusten. Volledigheidshalve zij
opgemerkt dat het hier ook niet gaat om een beding dat is opgesteld
teneinde in overeenkomsten te worden opgenomen (zie artikel   6:231
onder a BW), zodat ook om die reden artikel 6:237 sub f BW niet van
toepassing   is.

Bij dit alles dient bedacht te worden dat de op te nemen kennis-
geving, in de gevallen dat de due diligence Circulaire van de Vereniging
voor de Effectenhandel van toepassing  is,  er  niet  aan  af kan  doen  dat  de
lead manager tegenover de Vereniging voor de Effectenhandel gehouden
is het in die Circulaire genoemde onderzoek te verrichten. In dat licht
lijkt het mij de vraag of een dergelijke kennisgeving in het prospectus de
lead manager tegen aansprakelijkheid kan beschermen, in het geval dat
hij het door de Vereniging voor de Effectenhandel geeiste onderzoek niet
heeft verricht en dat onderzoek voor de betreffende mededeling relevant
geweest zou zijn. De lead manager dient daarmee uiteraard rekening te
houden.472

Tenslotte dient er op gewezen te worden dat de lead manager
weliswaar in beginsel kan ontkomen aan verwijten, door duidelijk
kenbaar te maken dat hij de inhoud en inkleding van bepaalde medede-
lingen niet heeft bepaald, daarvoor niet instaat en daarvoor geen aanspra-
kelijkheid aanvaardt, en door uitdrukkelijk kenbaar te maken dat hij
informatie van de andere zijde van de Chinese walls niet heeft gebruikt,
doch dat hem dat, zoals ik zojuist al aangaf, niet kan helpen, indien blijkt
dat degenen die betrokken waren bij de uitgifte van het prospectus zich
wel degelijk bewust waren van het feit dat mededelingen misleidend
waren. Is dergelijke kennis feitelijk aanwezig, dan kan het de lead
manager, uiteraard mits de kennis voldoende wezenlijk is, worden
verweten indien hij daarvan geen melding maakt, ook al heeft hij melding
gemaakt van het feit dat de mededelingen niet van hem afkomstig zijn en
dat hij daarvoor niet instaat.473

472 Zie in dit verband paragraaf 5 hieronder.

473 In deze zin ook F.B. Graaf en R.F. Bertrams, International Financial Law Review  1993, p. 34
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4. Aansprakelijkheidsuitsluiting?

Een volgende vraag is of een lead manager nog andere mogelijkheden
heeft om aansprakelijkheid te voorkomen. In het bijzonder valt te denken
aan een aansprakelijkheidsuitsluiting als waar Krol kennelijk het oog op
had.474

Ik meen dat in beginsel die mogelijkheid slechts in beperkte mate zal
bestaan. Tussen de lead manager en de belegger bestaat als regel geen
contractuele  band. De verbintenis tot vergoeding van schade die  de  lead
manager zou hebben in verband met een misleidende mededeling, zal
normaal gesproken een verbintenis uit onrechtmatige daad zijn. Ik zou
menen dat men aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen in beginsel
niet kan beperken door bij het plegen van de daad te kennen te geven dat
geen of slechts beperkte aansprakelijkheid wordt aanvaard. Wie bij een
ander een voetbal door de ruit schiet met een briefe er aan dat aanspra-
kelijkheid wordt beperkt tot f 5,--, zal toch de volledige schade moeten
vergoeden.

475

Bij het prospectus ligt de situatie natuurlijk in zoverre anders dan bij
de  voetbal,  dat de belegger van tevoren kennis heeft kunnen nemen  van
de mededeling over aansprakelijkheidsbeperking. Hij heeft daardoor reke-
ning kunnen houden met die beperking bij het nemen van zijn beslissing.
Wellicht valt in dat licht te verdedigen dat de belegger die ondanks de
mededeling over aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting toch de
stukken koopt, die aansprakelijkheidsbeperking of -uitsluiting daarmee
aanvaardt. In dit verband dringt de vergelijking zich op met de eigenaar
van een stuk grond die daarop een bord plaatst met de mededeling dat
geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade ten gevolge van het
betreden van het terrein. Er wordt verschillend over gedacht of die aan
sprakelijkheidsbeperking kan worden tegengeworpen aan degene die het
terrein betreedt.476

Daarnaast zijn situaties denkbaar waarin een duidelijke contractuele
band bestaat tussen de lead manager en de belegger, in het bijzonder in
die gevallen waarin de belegger de effecten rechtstreeks heeft gekocht
van of via de lead manager.471 In dergelijke gevallen kan een beperking

en Velthuyse en Schlingmann, Journal of International Banking Law 1995, p. 235.
474   Denkbaar is dat daarop artikel 6:237 sub f BW wel van toepassing kan zijn. Vergelijk ook

W.J. Slagter, TVVS 1993, p. 212, en A&V 1995, p. 34.
475 In deze zin ook Timmerman tijdens het congres "Ontwikkelingen in het Effectenverkeers-

recht": zie J.W. Winter, De NV 1996, p. 30 onder 4.
476    Vgl. F.A.W. Bannier, NJB 1973, p. 313 e.v. en Onrechtmatige daad (oud) V, no. 123a.

477   Vgl. A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS 1994, p. 143, en voor het Duitse recht Schwark,
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of uitsluiting van aansprakelijkheid uiteraard effect hebben. Te denken
valt ook aan een bij voorbaat door de lead manager aanvaard derdenbe-
ding dat de uitgevende instelling (of de verkopende managers) zou(den)
moeten maken ten behoeve van de lead manager, zoals gesuggereerd
door Winter, zij het dat dan wel een derden-kettingbeding zou moe-

478

ten worden geconstrueerd om het beding aan opvolgende verkrijgers van
de effecten te kunnen tegenwerpen.

5. Door de lead manager te volgen beleid ten aanzien van beperking
van aansprakelijkheidsrisico

Uit hetgeen hierboven werd besproken blijkt dat de lead manager een
substantieel aansprakelijkheidsrisico loopt indien in de tekst van een door
hem openbaar gemaakt prospectus misleidende mededelingen opgenomen
blijken te zijn. Hij kan dat risico uiteraard ten dele ondervangen door het
doen van onderzoek.

Hij dient bij het doen van dat onderzoek zorgvuldig aantekening te
houden van wat hij heeft gevraagd en wat hij in antwoord daarop heeft
vernomen of verkregen, welke stukken hij heeft gezien, etcetera. Voor
aanbiedingen van effecten waarop de due diligence-Circulaires van de
Vereniging voor de Effectenhandel van toepassing zijn is hij daartoe
reeds op grond van het in die Circulaires gestelde gehouden, doch hij
dient zulks ook te doen teneinde te kunnen aantonen dat hem daarvan
geen verwijt treft, indien hij wordt aangesproken op een mededeling die
misleidend zou zijn.

In dit licht is vermeldenswaard een ontwikkeling in de Verenigde
Staten, waarbij wordt gekozen voor vernietiging van alle dossiers die
betrekking hebben op het due diligence onderzoek, behoudens het
eindrapport van dat onderzoek. Het bijhouden van een gedetailleerd due
diligence dossier wordt met het oog op een procedure als een "double-
edged sword" gezien: het dossier kan nut hebben om te tonen dat een
redelijk onderzoek is gedaan, doch het tegendeel kan daaruit evenzeer
blijken.479 Deze gedachte is mede ingegeven door de Amerikaanse
"discovery"-procedure, waarbij iedere partij alle stukken die op de zaak
betrekking hebben aan de andere partij moet doen toekomen. De lead

Borsengesetz. 1994, aantekening 42 op §§ 45 en 46.
478 De NV 1996, p. 30 onder 4.

479 Zie Conducting Due Diligence 1995, Corporate and Practice Course Handbook Series

 
no. 8-886, p. 86.
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manager loopt dan het risico dat uit een onderliggend stuk plotseling
blijkt dat op enig moment een probleem is gesignaleerd, dat later "onder-
gesneeuwd" is geraakt, en waaraan daardoor onvoldoende aandacht is be-
steed.

Ik zou menen dat in Nederland een dergelijke handelwijze is af te
raden, hoewel het in een procedure een zekere charme kan hebben om
66n overzichtelijk en gemotiveerd document te kunnen tonen. Dat ene
document moet dan echter wel afdoende zijn om aan te tonen dat een
voldoende uitgebreid due diligence onderzoek is gedaan, wat zonder
onderliggende stukken wellicht lastig zal zijn. Daarbij moet bedacht
worden dat het vernietigen van de onderliggende stukken enigszins
"verdacht" overkomt, juist omdat het suggereert dat de lead manager de
informatie in die stukken liever niet beschikbaar wilde hebben. Het
vernietigen van de stukken zal daarom voor de lead manager in een
procedure al om die reden tot een zeker nadeel kunnen leiden. 480

Of de lead manager bij zijn onderzoek met voldoende zekerheid kan
vaststellen dat het prospectus geen misleidende mededelingen bevat is
zeer de vraag. Of hij er voldoende zeker van kan zijn dat hij met succes
kan betogen dat hem geen verwijt treft, omdat hij voldoende onderzoek
heeft gedaan, is eveneens zeer de vraag, omdat nimmer met zekerheid
valt vast te stellen hoe ver zijn onderzoek moet gaan. Hoe ver het
onderzoek had moeten strekken is natuurlijk achteraf makkelijk vast te
stellen, en het verwijt dat het daadwerkelijk verrichte onderzoek tekort-
schoot is natuurlijk gauw gemaakt, zeker in de wetenschap dat een be-
paalde mededeling misleidend is gebleken. Wel is het zo dat van de
Nederlandse rechterlijke macht verwacht mag worden dat hij paal en perk
stelt  aan  al te vrijmoedig gebruik  van de "benefit of hindsight",  doch  een
substantieel risico blijft bestaan. Daar komt bij dat de lead manager in
een ongunstige procespositie is, omdat hij wordt belast met de bewijslast
ten aanzien van feiten en toerekenbaarheid.

480 In dit verband kan worden gewezen op de uitspraak van Hof Leeuwarden van 21 december

1994,  TvC  1995,  p.   122  e.v.,  m.n.  Mr L. Dommering-van Rongen, waarin het Hof overwoog
dat bewijsproblemen die waren ontstaan doordat de gedaagde (nadat reeds een geschil was
ontstaan) een bewijsstuk verloren had doen gaan. voor rekening van de gedaagde kwamen. Zie
ook de Amerikaanse regel *omnia presumuntur contra spolitem" genoemd door Dommering-
van Rongen in haar noot onder deze uitspraak: het zoekraken van bewijs kan worden gebruikt
tegen degene die daarvoor verantwoordelijk is. Het feit dat iemand bewijs achterhoudt leidt tot
de onvermijdelijke conclusie dat hij iets achter te houden heeft. Daarbij zij echter wel
opgemerkt dat de zaak aanzienlijk scherper komt te liggen indien het bewijs wordt vernietigd
als reeds een geschil is ontstaan (zoals het geval was in de zaak waarover Hof Leeuwarden
oordeelde), dan indien in een eerder stadium bewijs wordt vernietigd, doch de verdenking zal
ook dan al snel kunnen ontstaan.
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In dit licht kan er geen twijfel over bestaan dat een lead manager die
een normale zakelijke voorzichtigheid wil betrachten er voor zorg dient te
dragen dat risico's als hier beschreven beperkt blijven. Hij dient daartoe
in elk geval ten aanzien van tekstgedeelten als jaarrekeningen, en wellicht
ook berichten van de directie van de vennootschap en dergelijke een
uitdrukkelijke en niet voor misverstand vatbare mededeling op te nemen
dat hij deze niet heeft samengesteld, dat hij voor de juistheid en com-
pleetheid daarvan niet instaat en (eventueel) dat hij daarvoor geen aan-
sprakelijkheid aanvaardt.

Een tekst voor een dergelijke bepaling zou wellicht als volgt kunnen
luiden:

"De in de onderdelen L-1, L_]  en L_J op pagina L] tot en met I-] van dit
prospectus opgenomen mededelingen zijn afkomstig van [uitgevende instelling] en
niet  van [lead manager]. [Lead manager] staat  voor de juistheid en volledigheid  van
deze  mededelingen  niet  in [en sluit aansprakelijkheid daarvoor  uit]."

Het laatste gedeelte van de tekst is tussen vierkante haken geplaatst,
omdat   ik   - als gezegd  -   twij fel   aan de effectiviteit daarvan behoudens
indien een contractuele relatie tussen de lead manager en de belegger kan
worden aangetoond, en een dergelijke mededeling bij de belegger bepaald
een negatieve indruk kan wekken, nog sterker dan het geval is met de
door de Hoge Raad gesuggereerde zinsnede. Dit tekstgedeelte zou dan
ook achterwege gelaten kunnen worden.

Een dergelijke tekst dient op een afdoende opvallende plaats en liefst
vet gedrukt in het prospectus te worden opgenomen, teneinde te voldoen
aan de eis dat "op niet mis te verstane wijze kenbaar" gemaakt wordt wat
de belegger in dit verband kan verwachten.

In paragraaf 3 van dit hoofdstuk gaf ik reeds aan dat ik meen dat de
belegger van de lead manager - in elk geval waar het betreft emissies
waarop de due diligence Circulaires van de Vereniging voor de Effecten-
handel niet van toepassing zijn - ten aanzien van de onderdelen van het
prospectus waarop zijn niet voor misverstand vatbare kennisgeving
betrekking heeft niet meer mag verwachten dat hij onderzoek heeft
gepleegd. De lead manager zal dan hooguit aansprakelijk kunnen zijn
indien hij dienaangaande niettemin beschikte over kennis, die hij aan de
belegger had moeten doorgeven, en zulks heeft nagelaten.

Bij dit alles dient bedacht te worden dat de op te nemen bepaling, in
de gevallen dat de due diligence Circulaires van de Vereniging voor de
Effectenhandel van toepassing zijn, er niet aan af kan doen dat de lead
manager tegenover de Vereniging voor de Effectenhandel gehouden is het
in die Circulaires genoemde onderzoek te verrichten. Deze verplichting
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tegenover de Vereniging voor de Effectenhandel veroorzaakt dat bepalin-
gen als hierboven gesuggereerd, die de belegger er voor moeten waar-
schuwen dat juist geen onderzoek wordt gedaan, enigszins in de lucht
komen te hangen. In dat licht lijkt het mij de vraag of een dergelijke
bepaling in het prospectus de lead manager tegen aansprakelijkheid kan
beschermen, in het geval dat hij het door de Vereniging voor de Effec-
tenhandel geaiste onderzoek niet of niet goed genoeg heeft verricht en
goed onderzoek voor de betreffende mededeling relevant geweest zou
zijn. De lead manager dient daarmee uiteraard rekening te houden.

De vraag rijst uiteraard of de mogelijkheid tot plaatsing van de
aangeboden effecten niet vermindert door opname van dergelijke medede-
lingen. Ik maak mij sterk dat zulks niet het geval zal zijn, met name
indien de tekst betrekking heeft op de jaarrekening van de uitgevende
instelling.481 Om te beginnen is er geen belegger die denkt dat de lead
manager de jaarrekening van de vennootschap heeft samengesteld, zodat
een mededeling die dat bevestigt niet als een enorme verrassing zal
komen. Dat de lead manager ook uitdrukkelijk verklaart dat hij voor de
mededeling niet instaat zal in veel gevallen ook niet als een enorme
verrassing komen. De belegger weet ook dat de lead manager niet kan
controleren of de jaarrekening juist is. Ik sluit daarnaast - zoals gezegd -
niet uit dat er in de praktijk maar weinig beleggers zijn die afgaan op het
prospectus.  Ik  heb de indruk  dat de belegger veeleer afgaat  op  de  naam
van de uitgevende instelling.

Ik stel mij dan ook voor dat indien teksten als hierboven gesug-
gereerd standaard in prospectussen worden opgenomen, dit al snel wordt
geaccepteerd door de beleggersmarkt. In de markt was ook al vrij snel na
de uitspraak van de Hoge Raad inzake Co op een ontwikkeling waar te
nemen die ging in de richting van het opnemen van dergelijke clausules.
Ik vermeld in dit verband de clausule die werd opgenomen in het pros-
pectus van een emissie van obligaties van SHV Makro N.V.:

"The information set forth in this Offering Circular is provided by SHV Makro and

not by ABN AMRO Bank N.V. or any of the other Managers and SHV Makro is
exclusively responsible for the correctness and completeness of such information.
Accordingly, ABN AMRO Bank N.V. and the other Managers do not guarantee the
correctness or completeness of such information and accept no liability whatsoever
for the form or content of the information set forth in this Offering Circular, nor
for any expectations of third parties which  may be created thereby."

481 Anders: P.N. Wakkie, Advocatenblad 1993, p. 653, en S.A. Boele, TVVS 1995, p. 68.
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Deze formulering gaat nogal ver, omdat de lead manager voor geen enkel
onderdeel van het prospectus aansprakelijkheid aanvaardt. Wellicht mede
omdat dergelijke vergaande clausules in prospectussen werden opgeno-
men, en wellicht ook omdat de verhouding tussen een dergelijke clausule
en de onderzoeksverplichting van de due diligence Circulaires onduidelijk
is, is vanuit de Vereniging voor de Effectenhandel een beweging op gang
gekomen in die zin dat verdergaande formuleringen dan de formulering
gebruikt in het prospectus van Axxicon vooralsnog niet werden aanvaard.
Genoemd prospectus vermeldt

"De in dit Introductiebericht opgenomen gegevens zijn in overeenstemming met de
werkelijkheid en er zijn geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de
strekking van dit Introductiebericht zou wijzigen. Uitsluitend AXXICON Group NV
is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens van dit
introductiebericht, met uitzondering van de informatie op pagina 1 tot en met 4 en
pagina  69  tot en  met 73, waarvoor MeesPierson N.V. verantwoordelijk  is."

Een belangrijk bezwaar van dergelijke formuleringen is dat twijfelachtig
is of daarmee wel "op niet mis te verstane wijze" kenbaar wordt dat de
mededelingen op de pagina's waarvoor de uitgevende instelling verant-
woordelijkheid neemt niet van de lead manager afkomstig zijn en dat de
lead manager daarvoor niet instaat. Dat een ander als enige voor de
mededeling instaat betekent strikt genomen nog niet dat de mededeling
niet van de lead manager afkomstig is en (bijvoorbeeld) door de lead
manager is opgesteld onder verantwoordelijkheid van die ander. Het
komt mij daarom voor dat het met het oog op de bewijslast veiliger is
nauwer bij de door de Hoge Raad gegeven formulering aan te slui-

483ten.482 Een duidelijke exoneratieclausule vormt een dergelijke tekst
evenmin: het feit dat uitsluitend de uitgevende instelling voor de van haar
afkomstige tekst verantwoordelijk is houdt nog niet - althans niet ondub-
belzinnig - in dat de lead manager aansprakelijkheid daarvoor uitsluit.

Wel kan deze tekst wellicht gezien worden als een mededeling dat de
lead manager de juistheid en volledigheid van de mededeling niet heeft
gecontroleerd, met als mogelijk gevolg dat de belegger er de lead mana-
ger geen verwijt van kan maken indien het prospectus misleidende
mededelingen bevat. Bij een dergelijke benadering van de geciteerde tekst
geldt echter weer dat deze in het licht van het door de due diligence
Circulaires ge8iste onderzoek enigszins in de lucht komt te hangen:

482 Anders: A.F.J.A. Leijten, De NV 1995, p. 220.

483 Voor zover deze effectief zou zijn: zie paragraaf 4 hierboven.
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tegenover de Vereniging voor de Effectenhandel bestaat de verplichting
het due diligence onderzoek te doen, doch tegenover de belegger zou met
deze tekst worden aangegeven dat door de lead manager geen onderzoek
is gedaan naar de van de uitgevende instelling afkomstige mededelingen.

Inmiddels wordt door de Vereniging voor de Effectenhandel aan-
vaard dat een tekst wordt opgenomen waarmee meer evenwicht wordt
bereikt tussen het vereiste dat een due diligence onderzoek wordt gedaan
en aan de andere kant de behoefte van de lead manager aansprakelijk-
heidsrisico enigszins in te perken. In die tekst wordt de hierboven door
mij gesuggereerde tekst - die wel aangeeft van wie welke mededelingen
in het prospectus afkomstig zijn, doch geen rekening houdt met de eisen
van de due diligence Circulaires - uitgebreid met een toevoeging met de
strekking dat het onderzoek als vereist door de Circulaires is verricht en
dat daarbij geen feiten naar voren zijn gekomen die de lead manager
aanleiding geven te menen dat de mededelingen van de uitgevende
instelling onjuist of onvolledig zijn. Daarbij wordt tevens met zoveel
woorden aangegeven dat geen specifiek onderzoek (verificatie) is gedaan
naar van deskundigen afkomstige of door deskundigen goedgekeurde
mededelingen, onder vermelding van de pagina's van het prospectus die
mededelingen bevatten die afkomstig zijn van deskundigen of door
deskundigen zijn goedgekeurd.

Op een dergelijke wijze wordt bereikt dat ten aanzien van de niet
van de lead manager afkomstige tekstgedeelten de in elk geval met het
oog op de bewijslastverdeling belangrijke niet voor misverstand vatbare
mededeling wordt gedaan dat deze tekstgedeelten niet van de lead mana-
ger afkomstig zijn en dat deze daarvoor niet instaat, en dat tevens
ondubbelzinnig duidelijk is dat de lead manager geen onderzoek, speci-
fiek gericht op deskundigenberichten, heeft gedaan, wat er toe kan leiden
dat de belegger hem geen verwijt kan maken indien in die deskundi-
genberichten onjuistheden of onvolledigheden zitten. Anderzijds wordt
met een dergelijke formulering de discrepantie opgeheven tussen de eisen
van de due diligence Circulaires en clausules als hiervoor bedoeld, in die
zin dat de lead manager niet meer tegenover de belegger aangeeft dat hij
geen due diligence onderzoek heeft gedaan, terwijl hij daartoe tegenover
de Vereniging voor de Effectenhandel wel verplicht was.

Daarbij zij opgemerkt dat ten aanzien van de verwijtbaarheid een
dergelijke toevoeging meebrengt dat de situatie wordt bereikt, die - zoals
besproken in paragraaf 4d van hoofdstuk V - naar mijn gevoelen ook
zonder de aldus gecompleteerde tekst zou bestaan. Een bezwaar dat de
lead manager dan ook tegen een dergelijke toevoeging zou kunnen
hebben is uiteraard dat hij er op het punt van de onderzoeksplicht tegen-
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over de belegger niet op vooruitgaat.484 Zulks is echter reeds een ge-
volg van het feit dat hij jegens de Vereniging voor de Effectenhandel
toch al tot het verrichten van een dergelijk onderzoek gehouden is. Die
gehoudenheid kan, zoals hierboven al werd opgemerkt, meebrengen dat
de verplichtingen van de lead manager tegenover de belegger met deze
toevoeging niet wezenlijk anders zijn dan zonder een dergelijke uitdruk-
kelijke toevoeging het geval zou zijn. De waarde van een dergelijke
clausule moet in deze opzet dan ook in de eerste plaats worden gezocht in
de sfeer van de bewijslastverdeling en de duidelijke mededeling dat geen
onderzoek is gedaan naar deskundigenberichten.

Een voordeel voor de lead manager van een dergelijke toevoeging in
de sfeer van de verwijtbaarheid is wellicht nog, dat hij weliswaar een
bepaalde verantwoordelijkheid ten aanzien van het te verrichten onder-
zoek neemt, doch tevens duidelijk maakt waar de grens van die verant-
woordelijkheid ligt. Die benadering zal de rechter eerder aanleiding
geven om, indien de lead manager dat onderzoek heeft gedaan en daarbij
geen redenen heeft gevonden om aan te nemen dat het prospectus mislei-
dende mededelingen zou bevatten, te oordelen dat de lead manager heeft
gedaan wat de belegger van hem mocht verwachten, en dat hem geen
verwijt treft indien het prospectus toch een misleidende mededeling be-
vat. 485

Onderstaand volgt een voorbeeld van de tekst die door de Vereni-
ging voor de Effectenhandel inmiddels is aanvaard:

"De   mededelingen  op de bladzijden   1,   2  en  28   van het Introductiebericht  zijn
afkomstig van Kempen & Co N.V. De overige mededelingen in het Introductiebe-
richt zijn afkomstig van anderen dan Kempen & Co N.V. Van die overige medede-
lingen zijn de mededelingen op de bladzijden 13 en 14 ('Fiscale Aspecten') en 23,
24 en 25 afkomstig van of goedgekeurd door experts.

Kempen & Co N.V. heeft in het kader van de regels van de Vereniging voor
de Effectenhandel een due diligence onderzoek gedaan met betrekking tot het
Introductiebericht en de resultaten van het onderzoek meer in het bijzonder gebruikt
voor de verificatie van de inhoud van het Introductiebericht, met uitzondering van

484 Indien de woorden van de Hoge Raad in de Co op zaak aldus uitgelegd zouden moeten worden
dat de Hoge Raad specifiek onderzoek naar de jaarrekening zou eisen, heeft deze tekst
uiteraard weI degelijk een functie waar het betreft een afgrenzing van de onderzoeksverplich-ting. De lead manager maakt immers op niet mis te verstane wijze kenbaar dat zun onderzoek
overeenkomt met dat van de Circulaires, en dus niet mede een specifiek op de van deskundi-
gen afkomstige of door deskundigen gecontroleerde mededelingen gericht onderzoek omvat.
Zie in dit verband paragraaf 3 hierboven.

485 Een voordeel van niet-juridische aard van een dergelijke formulering zal kunnen zijn dat het
zojuist besproken bezwaar dat een ongeclausuleerde disclaimer de belegger wellicht afschrikt,
in belangrijke mate wordt ondervangen.

215



MOGELUKHEID TOT BEPERKING AANSPRAKELLTKHEIDSRISICO

de van experts afkomstige of door experts goedgekeurde mededelingen. Dit due
diligence onderzoek heeft geen gegevens aan het licht gebracht die Kempen & Co
N.V. reden geven aan de te nemen dat de gegevens  in het Introductiebericht niet in
overeenstemming zijn met de werkelijkheid of dat gegevens zijn weggelaten welker
vermelding de strekking van dit Introductiebericht zou wijzigen.

Omdat de in het Introductiebericht op de bladzoden 3 tot en met 27 opgeno-
men mededelingen afkomstig zijn van anderen dan Kempen & Co N.V. staat

Kempen & Co N.V. niet voor de juistheid en de volledigheid daarvan in en
aanvaardt Kempen  &  Co N.V. daarvoor geen verantwoordelijkheid."

Door een dergelijke tekst worden de mededelingen in het prospetus op
voor de belegger duidelijke wijze verdeeld in drie categorie8n: medede-
lingen afkomstig van de lead manager, mededelingen afkomstig van de
uitgevende instelling of derden, en, als onderdeel van de tweede catego-
rie, mededelingen afkomstig van of goedgekeurd door deskundigen. Voor
de tweede en derde categorie mededelingen geldt dat op niet voor misver-
stand vatbare wijze kenbaar is dat deze niet van de lead manager afkom-
stig zijn en dat deze daarvoor niet instaat, zodat in beginsel de omkering
van de bewijslast ex artikel 6:195 BW niet zal gelden.486 Voor de eer-
ste en de tweede categorie geldt dat de lead manager te kennen geeft dat
hij daarnaar wel het door de Circulaires geeiste due diligence onderzoek
heeft gedaan. De belegger weet derhalve dat hij er op mag vertrouwen
dat naar die onderdelen onderzoek is gedaan. De belegger weet ander-
zijds dat de lead manager geen specifiek onderzoek gericht op de derde
categorie, de deskundigenberichten, heeft gedaan. Hij weet echter weer
wel dat de lead manager bij het onderzoek dat hij deed met het oog op de
eerste twee categorie8n geen feiten zijn gebleken, die reden gaven te
menen dat enig gegeven in het prospectus niet juist of incompleet zou
zijn, wat onder meer meebrengt dat uit het onderzoek - ook al was dat
niet gericht op de deskundigenberichten - niet is gebleken van redenen
om aan de juistheid en volledigheid van deskundigenberichten te twijfe-
len. Aan het slot van deze tekst is een uitsluiting van aansprakelijkheid
opgenomen, waarvan het effect, als besproken in paragraaf 4 hierboven,
onzeker is.

Voor de lead manager brengt deze tekst mee dat hij het door de

486 De lead manager hoeft immers in het licht van de benadering van de Hoge Raad, als
besproken in paragraaf 2d (iii) van hoofdstuk VI, als gevolg van deze kennisgeving niet geacht
te worden de inhoud en inkleding van de mededeling op de desbetreffende pagina's te hebben
bepaald. Het feit dat hij wel heeft nagegaan of die mededelingen niet in strijd zijn met hetgeen
hij in zijn onderzoek heeft geconstateerd brengt m.i. niet mee dat hij toch de inhoud en inkle-
ding heeft bepaald, zolang hij niet naar aanleiding van zijn controle de "boodschap" van de
mededeling zelf wijzigt.
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Circulaires vereiste onderzoek daadwerkelijk moet doen (met uiteraard de
moeilijk te vermijden onzekerheden over hoever het onderzoek in een
concreet geval   moet   gaan),   en er tevens voor dient te zorgen  dat  hij   kan
aantonen dat hij dat heeft gedaan en daarbij geen gegevens heeft ontdekt
die reden gaven te menen dat de mededelingen in het prospectus niet juist
waren, doch ik zou menen dat ook zonder een dergelijke uitdrukkelijke
mededeling de lead manager in zijn eigen belang dat onderzoek moet
verrichten (met inachtneming van genoemde onzekerheden).

De kennisgeving als gesuggereerd door de Hoge Raad in combinatie
met een kennisgeving met de strekking dat onderzoek is gedaan overeen-
komstig de eisen van de due diligence Circulaires brengen dan tezamen
mee dat de belegger mag verwachten dat de lead manager het door de
due diligence Circulaires getiste onderzoek heeft gedaan, doch dat hij
tevens niet m66r mag verwachten. Daarnaast wordt bereikt dat de bewijs-
last niet op de lead manager komt te rusten voor mededelingen waarvan
hij niet werkelijk de inhoud en inkleding heeft bepaald. Dergelijke ken-
nisgevingen in het prospectus dienen de duidelijkheid tussen lead mana-
ger en belegger over en weer.

Daarnaast is het, in het licht van hetgeen werd opgemerkt in para-graaf 4b (iii) van hoofdstuk V, wenselijk een waarschuwing op te laten
nemen in het prospectus met de strekking dat de op de jaarrekening
toepasselijke regels in het betreffende land anders kunnen zijn dan de
regels in het land van de belegger of een beschrijving te geven van de
verschillen tussen het op de jaarrekening toepasselijke jaarrekeningrecht
en dat van het land van de belegger, mlks uiteraard voorzover effecten
worden aangeboden in een ander land dan dat van de uitgevende instel-
ling.487 De lead manager dient er daarbij zorg voor te dragen dat die
mededeling niet van hem uitgaat, voorzover hij een tekst als bedoeld in
de vorige alinea opneemt ten aanzien van de jaarrekening, omdat anders
de suggestie wordt gewekt dat de lead manager voor de jaarrekening toch
enige aansprakelijkheid aanvaardt.

Voorts doet de lead manager er wijs aan om, indien hij Chinese
walls in acht heeft genomen, zulks in het prospectus te doen vermelden,
zodat de belegger daarmee bij het nemen van zijn beleggingsbeslissing
rekening kan houden.

Tenslotte dient benadrukt te worden dat de lead manager weliswaar
in beginsel kan ontkomen aan verwijten, door duidelijk kenbaar te maken
dat hij bepaalde mededelingen niet heeft bepaald, daarvoor niet instaat en

487 In de hedendaagse praktijk is het overigens vrijwel altijd zo dat het prospectus in een
internationale context wordt uitgegeven, zodat bedoelde toevoeging ook vrijwel altijd kan
worden opgenomen.
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daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaardt, en door uitdrukkelijk kenbaar
te maken dat hij informatie van de andere zijde van de Chinese walls niet
heeft gebruikt, doch dat hem dat niet kan helpen, indien blijkt dat
degenen die betrokken waren bij de uitgifte van het prospectus zich wel
degelijk bewust waren van het feit dat mededelingen misleidend waren. Is
dergelijke kennis feitelijk aanwezig, dan is denkbaar dat de lead manager,
uiteraard mits de kennis voldoende wezenlijk is, verwijtbaar handelt
indien hij daarvan geen melding maakt, ook al heeft hij melding gemaakt
van het feit dat de mededelingen niet van hem afkomstig zijn.
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VIII. BEOORDELING WETTELIJK SYSTEEM

1.  Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is nagegaan tot welke resultaten in mate-
rieelrechtelijk en procesrechtelijk opzicht de huidige Nederlandse wetge-
ving leidt. In dit hoofdstuk maak ik enkele opmerkingen ten aanzien van
de vraag of de verkregen resultaten aanleiding vormen voor een pleidooi
voor aanpassing van de wettelijke regeling. Daarbij zij vooropgesteld dat
de Nederlandse regeling naar zijn aard flexibel is en veel overlaat aan het
oordeel van de rechter. Ik ben een voorstander van die flexibiliteit en
meen dan ook dat die gehandhaafd dient te worden. Ik meen in het licht
van het voorgaande dat over het algemeen genomen dat flexibele systeem
de ruimte laat om tot resultaten te komen die leiden tot een evenwichtige
afweging tussen de belangen van de belegger en die van de lead manager.
Op het punt van de bewijslastverdeling heb ik kritiek op het bereikte
resultaat, doch in beginsel is geen wetswijziging nodig om tot een ander
resultaat te komen. Ik hoop in het voorgaande duidelijk gemaakt te
hebben dat een andere toepassing van de wet op dit punt zich zeer wel
laat denken.

Bij de wettelijke regeling betreffende de bewijslastverdeling wordt
hieronder toch nog kort stilgestaan. Daarnaast wordt aandacht besteed
aan de vraag of regels wenselijk zijn die de aansprakelijkheid van de lead
manager beperken, of juist beperkingen van de aansprakelijkheid door de
lead manager tegengaan. Op dit laatste - materieelrechtelijke - punt wordt
eerst ingegaan in paragraaf 2. Paragraaf 3 gaat in op de bewijsregeling.

2. Voorkoming, beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid

In hoofdstuk VII werd een aantal mogelijkheden besproken die de lead
manager ten dienste staan teneinde aansprakelijkheid te voorkomen, uit te
sluiten of te beperken. De lead manager kan, door de belegger er van op
de hoogte te stellen dat bepaalde mededelingen niet van hem afkomstig
zijn en dat hij daarvoor niet instaat, en door het geven van informatie
over Chinese walls en over het overigens door hem verrichte onderzoek,
bewerkstelligen dat de belegger bij zijn beleggingsbeslissing mee kan
laten wegen dat de lead manager bepaalde gegevens niet heeft gecon-
troleerd, en dat hij indien hij de effecten desondanks neemt er de lead
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manager geen verwijt van kan maken, indien vervolgens blijkt dat die
gegevens niet kloppen. De lead manager kan voorts een aansprakelijk-
heidsbeperking of -uitsluiting opnemen in het prospectus, zij het dat
daarvan naar mijn gevoelen niet te veel verwacht mag worden, omdat
tussen de lead manager en de meeste beleggers geen contractuele relatie
zal   ontstaan.

Door 8011488 wordt de vraag opgeworpen of dergelijke vormen van
exoneratie wel toelaatbaar zijn. Hij meent dat de vrijheid tot exoneratie
die de Hoge Raad in het Co op arrest indiceerde, door wetgeving dient te
worden beperkt. Hij heeft daarbij vooral het oog op exoneratie betreffen-
de "eigen mededelingen" van degene die zich op de exoneratie beroept.

In dit verband valt te wijzen op artikel 14 van de Amerikaanse
Securities Act, dat bepalingen waarbij afstand wordt gedaan van bepalin-
gen van de Securities Act nietig verklaart,489 op het Duitse recht betref-
fende de "allgemeine zivilrechtliche Prospekthaftung", dat uitsluiting  van
aansprakelijkheid niet toelaatbaar acht, doch waarschuwingen met betrek-
king tot de reikwijdte van het onderzoek tot op zekere hoogte wel,490
op het Duitse beursrecht, dat uitsluiting of beperking van aansprakelijk-
heid tegengaat, en op het Zwitserse recht, waarbij omstreden is of491

uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid mogelijk is.492 Daar
tegenover staat dat in de rechtsstelsels waarin uitsluiting van aansprake-
lijkheid met zoveel woorden wordt tegengegaan de wet zelf specifieke
regels tot beperking van aansprakelijkheid kent: onder het Amerikaanse
recht via de regel dat iedere underwriter maximaal aansprakelijk kan zijn
tot het door hem zelf underwritten bedrag, de regel dat voor zover de
aankoopprijs lag boven de introductiekoers, deze buiten beschouwing
blijft, en dat waardedaling van de effecten van na de aanvang van de
procedure geen rol speelt, en de regels ter beperking van aansprakelijk-
heid voor wat betreft "forward looking statements",493 onder het Ame-
rikaanse recht en het Duitse beursrecht via de regel dat aansprakelijkheid
slechts betreft de "nieuwe" stukken (en niet de stukken van dezelfde soort
die  voorafgaand  aan de emissie reeds  op de markt waren), en onder  het
Duitse beursrecht de regel dat de belegger geen aanspraak kan maken op

488 Prospectusaansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 1995, p. 187 en
p. 200-201.

489 Zie paragraaf 2d van hoofdstuk III.

490 Zie paragraaf 4c (vi) van hoofdstuk III.

491 Zie paragraaf 4d (vi) van hoofdstuk III.

492 Zie paragraaf 5g van hoofdstuk III.

493 Zie paragraaf 2b (iii) van hoofdstuk III.
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schadevergoeding indien hij de stukken heeft verkocht, de regel dat de
gedaagde er voor kan kiezen de effecten tegen de door de eiser betaalde
aankoopprijs terug te nemen, en de regel dat aansprakelijkheid pas

494bestaat indien sprake is van grove nalatigheid of kwaadwillendheid.
Of een wettelijke beperking of uitsluiting van de mogelijkheid aan-

sprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen op te nemen wenselijk is
hangt af van het vertrouwen dat men heeft in het marktmechanisme en
van de mate waarin men vertrouwen kan hebben in de correctieme-
chanismen die het Nederlandse recht kent.

Waarschuwingen  over welk onderzoek  wel,  en welk onderzoek  niet
is gedaan, zijn m. i. zinvol om de verantwoordelijkheid van de lead mana-
ger te kunnen bepalen en af te kunnen grenzen. Zijn die waarschuwingen
duidelijk genoeg, dan weet de belegger waar hij aan toe is. Zijn die
waarschuwingen niet duidelijk genoeg, dan zal de lead manager zich
daarop   om die reden   al niet kunnen beroepen  (vgl.   de  door  de   Hoge
Raad gebruikte woorden "op niet mis te verstane wijze"). Er lijkt geen
aanleiding te bestaan dergelijke op niet mis te verstane wijze opgenomen
waarschuwingen te verbieden of daaraan het effect te ontnemen. De aan
het slot van paragraaf 5 van hoofdstuk VII besproken tekst geeft een
voorbeeld van hoe met dergelijke waarschuwingen een evenwicht kan
worden bereikt tussen de belangen van de belegger en de lead manager,
doordat de laatste duidelijk verantwoordelijkheid op zich neemt, doch die
verantwoordelijkheid ook weer op duidelijke wijze wordt begrensd.

Waar het betreft uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid
meen ik dat deze slechts in beperkte mate rechtsgeldig kunnen worden
bedongen. Discussie op dit punt zou dan ook wel eens zonder veel
praktisch belang kunnen zijn. Voor zover uitsluitingen of beperkingen
van aansprakelijkheid geldig bedongen zijn, is de belegger daarmee
accoord gegaan. Een reden om dergelijke uitsluitingen of beperkingen te
verbieden zou voorts slechts kunnen zijn dat de belegger een zwakkere
partij zou zijn die extra bescherming behoeft. Ik meen dat er tot nu toe
geen redenen zijn om ter bescherming van een verondersteld zwakkere
belegger aan aansprakelijkheid beperkende maatregelen hun geldigheid te
ontnemen. Prospectusaansprakelijkheid mag in de belangstelling staan
door een aantal specifieke recente gevallen, doch van een algemeen
belang van de markt of misbruik van aansprakelijkheid beperkende
mogelijkheden kan niet worden gesproken. Ook kan niet worden gezegd
dat beleggers een zwakke categorie partijen vormen, die extra bescher-
ming behoeft. Er zijn uiteraard kleine beleggers, doch de markt bestaat

494 Zie paragrafen 4d (v) en (iii) van hoofdstuk III.

221



BEOORDELING WETTELUK SYSTEEM

voor een belangrijk deel uit institutionele beleggers. Die behoeven geen
extra wettelijke bescherming, terwijl reeds hun enkele aanwezigheid op
de markt, en hun invloed op het welslagen van een emissie, een zekere

495mate van bescherming biedt, ook aan de "kleine" belegger.
Aan de andere kant meen ik dat er ook geen behoefte is aan een

specifieke wettelijke regeling ter beperking van aansprakelijkheid ten
behoeve van de lead manager, indien de hiervoor genoemde mogelijkheid
voor de lead manager om grenzen te stellen aan zijn aansprakelijkheid
door op niet mis te verstane wijze een kennisgeving in het prospectus op
te laten nemen ten aanzien van wat wel en niet is onderzocht niet wordt
weggenomen, en tevens wordt aanvaard dat een dergelijke waarschuwing
tot gevolg kan hebben dat de lead manager geen verwijt gemaakt kan
worden.

Wel moet worden onderkend dat de lead manager - afhankelijk van
de omvang van de aanbieding van effecten - een zeer omvangrijk en naar
ik aanneem niet verzekerbaar risico kan lopen. Bij aanbiedingen van
effecten kunnen nu eenmaal belangen betrokken zijn in de orde van
honderden miljoenen tot miljarden guldens. Dat risico zal in gevallen
waarin de schade extreem is wellicht aanleiding kunnen vormen tot
matiging van de schadevergoeding door de rechter krachtens artikel
6: 109  BW.   Daar  zou  met name reden voor kunnen zijn indien de schade
voor de bedrijfsvoering van de lead manager bedreigend wordt, de fout
niet ligt in de sfeer van opzet, doch in die van het nalatig over het hoofd
zien van een achteraf bezien relevant signaal, en de beleggers van hun
kant weliswaar hun investering verliezen, doch niet met de ondergang
worden bedreigd:96 Dergelijke omstandigheden kunnen reden zijn om
de schadevergoeding, die verschuldigd is als gevolg van het verwijtbaar
feit dat de lead manager zich bij de neus heeft laten nemen door de
uitgevende instelling, te beperken.

Daarbij zij opgemerkt dat een breder belang geraakt kan worden
door extreme schadevergoedingsverplichtingen, doordat zulks ons financi-
ele  systeem in gevaar kan brengen:  het  is niet ondenkbaar  dat  een  lead
manager ten onder gaat indien zich werkelijk een extreme verplichting tot
schadevergoeding voordoet als gevolg van een zeer grote emissie die
gevolgd wordt door een ddconfiture van de uitgevende instelling. Het zijn
die mogelijkerwijs extreme verplichtingen die geleid hebben tot de in het
Amerikaanse recht en in het Duitse beursrecht opgenomen begrenzingen

495 De beleggende consument zal overigens wellicht ook een beroep kunnen doen op artikel 6:237
sub f BW.

496 Vgl. PG Boek 6 NBW p. 404.
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van de mogelijke aansprakelijkheid van de lead manager. Het ten onder
gaan van een als lead manager opererende grote bank kan het financiele
systeem in gevaar brengen. Men zou in dit verband ook kunnen denken
aan de mogelijkheden die artikel   6: 110 BW biedt   om bij Algemene
maatregel van Bestuur grenzen te stellen aan de aansprakelijkheid met het
oog op de stabiliteit van het financiale systeem. Welke norm hierbij
gesteld zou moeten worden is echter de vraag:   wat  voor  de  ene  lead
manager een desastreus verlies is, kan voor de andere nog draaglijk zijn.
Wellicht kan gedacht worden aan een norm in de zin van de Amerikaanse
wetgeving, waarbij aansprakelijkheid is beperkt tot het door de underwri-
ter "underwritten" bedrag. Het lijkt wenselijk dat met het oog op extreme
gevallen gedachtenvorming op gang komt over de vraag of, en zo ja op
welke wijze,  de  weg van artikel  6: 110  BW moet worden begaan.

497

Wetgeving ter beperking van de mogelijkheid van aansprakelijk-
heidsbeperkingen als door Boll wenselijk geacht lijkt mij in het licht van
het voorgaande niet benodigd. Wetgeving ter begrenzing van aansprake-
lijkheid lijkt mij evenmin benodigd. Wel valt te denken aan begrenzing
voor zeer extreme gevallen via artikel  6: 110  BW,  doch het lijkt  mij  niet
eenvoudig hiervoor een goede norm te vinden. Vooralsnog dient artikel
6: 109  BW in extreme gevallen uitkomst te bieden.498

3. Bewijslast

Ik begeef mij op gevaarlijk terrein indien ik een betoog houd voor invoe-
ring van wetgeving die de regeling ten aanzien van de bewijslast ten
faveure van de lead manager wijzigt. Het oordeel van de Hoge Raad dat
de lead manager geacht moet worden de inhoud en inkleding van de
mededelingen in het prospectus te hebben bepaald en de consequentie
daarvan  dat  op  de lead manager de bewijslast ten aanzien van feiten  en
verwijtbaarheid rust, worden immers over het algemeen met instemming
begroet in de literatuur, althans niet bekritiseerd. Reacties op mijn
kritische kanttekeningen in mijn preadvies houden meestal in dat de Hoge
Raad het bij het rechte eind had. Het lijkt in dit licht vergaand de ge-
dachte te opperen aan wetgeving  die de bewijsregeling van artikel  6: 195
BW voor prospectussen buiten werking zou stellen.

497 Zie ook A.T. Bolt en J. Spier, De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrecht-

matige daad, Preadvies Nederlandse Juristen-Vereniging, 1996, p. 397.
498 Zie ook PG Inv.Boek 6 NBW p. 1320. Zie tevens A.T. Bolt en J. Spier, De uitdijende

reikwijdte van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, Preadvies Nederlandse Juristen-
Vereniging, 1996, p. 395-397.
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Toch wil ik daar een lans voor breken.  Ik durf dat om twee redenen.
Enerzijds heeft de Hoge Raad zelf reeds de mogelijkheid gegeven via de
niet voor misverstand vatbare kennisgeving de bewijslastomkering groten-
deels ongedaan te maken, zodat de bewijslastregeling van artikel   6: 195
BW reeds in belangrijke mate buiten werking gesteld wordt. Op het feit
dat de Hoge Raad deze mogelijkheid geeft heb ik in de literatuur geen
kritiek gezien. Anderzijds worden in de literatuur veelal geen principiele
redenen genoemd waarom de bewijslast ten aanzien van de feiten op de
lead manager zou moeten rusten. Slagter 99 gaat er van uit dat de lead
manager in een betere bewijspositie zou zijn dan de belegger ten aanzien
van de jaarrekening, doch ik heb reeds aangegeven dat mij dat feitelijk
onjuist voorkomt.500 Andere principitle redenen om de bewijslast steeds
op de lead manager te leggen heb ik niet aangetroffen.

Hierboven501 was al aan de orde dat de lead manager, ook indien
hij de niet voor misverstand vatbare kennisgeving op laat nemen in het
prospectus, er op toe moet zien dat hij niet toch zodanige bemoeienis
heeft met de tekst van het gedeelte van het prospectus waar die kennis-
geving betrekking op heeft, dat ondanks die kennisgeving geoordeeld
wordt dat hij de inhoud en inkleding van de desbetreffende mededelingen
(mede) heeft bepaald. Dit zal kunnen leiden tot het (averechtse) effect dat
de lead manager zich in verband met het bewijsrisico onthoudt van het
aanbrengen van wijzigingen in de tekst met het oog op de leesbaarheid en
overzichtelijkheid. Wel valt te betogen dat bemoeienis die niet de "bood-
schap" van de mededeling betreft niet behoort te leiden tot omkering van
de bewijslast, doch dat neemt niet weg dat de lead manager onzekerheid
hierover zal willen vermijden en zich wellicht terughoudender zal opstel-
len.

In het licht van het voorgaande verdient het de voorkeur de bewijs-
lastverdeling van artikel 6:195 lid 1 BW in het geheel niet van toepassing
te laten zijn op de lead manager bij de uitgifte van een prospectus.
Daarmee wordt bereikt wat de lead manager ook nu kan bereiken door
het opnemen van de niet voor misverstand vatbare kennisgeving als
bedoeld door de Hoge Raad, terwijl wordt voorkomen dat de lead mana-
ger, met het oog op het risico dat desondanks wordt geconstateerd dat hij
de inhoud en inkleding van een mededeling heeft bepaald, zich meer
distantieert van het prospectus dan wenselijk is met het oog op de
belangen  van een overzichtelijk en leesbaar prospectus.

499 TVVS 1994, p. 228.

500 Zie paragraaf 2f van hoofdstuk VI.

501 Zie paragraaf 2 van hoofdstuk VII.
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Met een dergelijke benadering wordt tot op zekere hoogte terug-
gekeerd naar de specifiek voor prospectussen geschreven regeling van
artikel 14168 e.v. BW, zoals deze v66r 1980 gold, en naar het ontwerp
van de huidige artikelen 6:194 e.v. BW (in de vorm van artikelen 14163
e.v. (nieuw) BW), zoals dat luidde voordat bij Nom van Wijzigingen 02
op aandrang van de Studiegroep Benelux Merken- en Modellenrecht en
de  consumentenorganisaties de bewijslastomkering terzake  van de mislei-

503dendheid via het nieuwe artikel  6: 195  lid  1  BW werd toegevoegd.
Ik  zou  er  in dit verband tevens voor willen pleiten artikel  6: 195  lid  2

BW   en   artikel   6: 194 BW evenmin van toepassing   te   doen zijn. Zoals
hierboven werd betoogd in paragraaf 2f van hoofdstuk VI kan naar mijn
gevoelen de regeling van artikel   177 Rv. reeds tot hetzelfde resultaat
leiden als artikel 6:195 lid 2 BW. In paragraaf 3 van hoofdstuk IV werd
voorts reeds besproken dat artikel  6: 194  BW niet wezenlijk toevoegt  aan
hetgeen ook krachtens artikel  6:162 BW geldt.  Ook aan artikel  6: 194 BW
bestaat daarom geen behoefte in het kader van prospectusaansprakelijk-
heid.

In het licht van het voorgaande zou ik willen pleiten voor opneming
van een bepaling in de Wet toezicht effectenverkeer en de Wet toezicht
beleggingsinstellingen met de strekking dat op prospect:ussen in de zin
van die wetten artikelen 6:194 e.v. BW niet van toepassing zijn. De eiser
kan zich dan baseren op artikel 6:162 BW. De vraag of sprake is van
onrechtmatigheid kan dan op de normale wijze worden beoordeeld. De
bewijslast kan verdeeld worden op de wijze van artikel 177 Rv. Dat zal
meebrengen  dat ten aanzien  van de feiten de bewijslast in beginsel  op  de
eiser rust, doch dat de rechter deze waar zulks juister is op de lead
manager kan leggen. Ten aanzien van de verwijtbaarheid kan de bewijs-
last ook onder de vigeur van artikel 177 Rv. op de lead manager komen
te rusten, of kan de rechter de lead manager de verplichting opleggen
feitelijke gegevens te verschaffen om de eiser tot bewijslevering ten
aanzien van de verwijtbaarheid in staat te stellen.

502 Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 7.

503 Zie MvA, Kamerst. TK, 1978-1979, 13611, no. 6, p. 13
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IX. SAMENVATTING EN CONCLUSIE

1.   Samenvatting

In het voorgaande kwamen in hoofdstuk II de regels van Nederlands
recht en van het recht van een aantal andere landen die leiden tot de ver-
plichting een prospectus uit te geven, aan de orde. Uitgangspunt daarbij
is dat indien het gaat om een openbare aanbieding van effecten in begin-
sel uitgifte van een prospectus dient plaats te vinden.

In hoofdstuk III is een overzicht gegeven van de regels die gelden in
de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland en Zwitserland betreffende
aansprakelijkheid voor een misleidend prospectus. Aansprakelijkheid
wordt in die rechtsstelsels vooral gebaseerd op regelingen in de sfeer van
onrechtmatige daad. Die aansprakelijkheid kan bestaan voor medede-
lingen die in wezenlijk opzicht onjuist of onvolledig zijn. Van de lead
manager wordt onderzoek getist, bij gebreke waarvan hij voor schade als

gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid aansprakelijk kan zijn. Wel
mag hij in beginsel afgaan op deskundigenberichten. Niet wordt geaist
dat de eiser het prospectus heeft gelezen. Voldoende is dat de koers is
beinvloed   door de misleidende mededeling. Schade bestaat   in   deze
systemen veelal uit het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs
van de effecten. Het Amerikaanse recht en het Duitse beursrecht kennen

beperkingen van de aansprakelijkheid, met het oog op het risico van
aansprakelijkheid voor extreem hoge bedragen. Ten aanzien van de vraag
of bepalingen betreffende beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid
van de lead manager in het prospectus mogen worden opgenomen zijn de
onderzochte rechtsstelsels niet eensluidend. Op procesrechtelijk vlak rust
in deze stelsels de bewijslast ten aanzien  van de misleidendheid  op  de
eiser en is het meestal aan de gedaagde om aan te tonen dat hij voldoende
onderzoek heeft gedaan om te kunnen betogen dat hem geen verwijt treft.

In hoofdstuk IV zijn de hoofdlijnen met betrekking tot het Neder-
landse recht besproken. Daarbij kwam aan de orde dat aansprakelijkheid
normaal gesproken zal zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, waarbij in
het bijzonder de regels van artikel 6:194 e.v. BW een rol zullen spelen.
Die regels hebben als opvallendste karakteristieken dat het openbaar
maken van een misleidende mededeling per definitie onrechtmatig is,
onafhankelijk van het antwoord op vragen ten aanzien van de toereken-
baarheid, en dat de bewijslast ten aanzien van de juistheid en volledigheid
van feiten en ten aanzien van toerekenbaarheid op de gedaagde rust,
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indien deze de inhoud en inkleding van de misleidende mededeling heeft
bepaald.

In paragraaf 3b van hoofdstuk V kwam aan de orde dat in het licht
van de in Nederland geldende gebruiken de lead manager, gezien zijn
betrokkenheid bij de openbaarmaking van het prospectus, normaal
gesproken gezien moet worden als een persoon die het prospectus
openbaar maakt. Dit geldt uiteraard niet in de gevallen waarin van
openbaarmaking van het prospectus in het geheel niet kan worden
gesproken. Dat laatste doet zich voor indien het prospectus slechts aan
een in omvang beperkte, door de lead manager of de uitgevende instel-
ling geselecteerde groep van personen beschikbaar wordt gesteld.

In paragraaf 3c van hoofdstuk V kwam de vraag aan de orde
wanneer sprake is van een misleidende mededeling. Daarbij bleek dat
onderscheiden moet worden tussen onjuiste en onvolledige mededelingen
en dat daarnaast nog sprake is van de categorie van de verwarrende
mededelingen. De misleidendheid dient voor de beleggingsbeslissing
wezenlijk te zijn, wil deze tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Of van
een wezenlijke misleiding sprake is kan mede afhangen van de deskun-
digheid van de doelgroep tot welke zich het prospectus richt. Ten aanzien
van toekomstverwachtingen werd geconstateerd dat de lead manager in
sterkere mate afhankelijk is van informatie van de uitgevende instelling,
dan waar het betreft reeds bestaande feiten. Ten aanzien van vertrouwelij-
ke gegevens, zoals bedrijfsgeheimen, valt overeenkomstig het Engelse
recht te bepleiten dat openbaarmaking daarvan pas noodzakelijk is indien
vermelding essentieel is voor de beleggingsbeslissing.

In paragraaf 4 van hoofdstuk V werd geconstateerd dat op de lead
manager geen risicoaansprakelijkheid, doch wel een onderzoeksverplich-
ting rust. Ten aanzien van verschillende bronnen van informatie bestaat
een verschillende onderzoeksverplichting. Waar het betreft de door de
accountant goedgekeurde jaarrekening kan worden geconstateerd dat
informatie moet worden verkregen over toegepaste methodes en Inaat-
staven, en dat op mogelijke verschillen met het jaarrekeningrecht van het
land van de belegger moet worden gewezen indien de jaarrekening is
opgemaakt naar recht van een ander land. Tevens dient de lead manager
te beoordelen of uit zijn onderzoek geen gegevens naar voren komen die
er op wijzen dat de jaarrekening niet juist zou zijn. De lead manager
behoeft echter het onderzoek van de accountant niet over te doen. De
lead manager dient zich bij zijn onderzoek op te stellen als een goed
huisvader, die bij het onderzoek handelt zoals hij ook zou hebben gedaan
indien het om zijn eigen belang ging. Hij dient zich alert op te stellen,
zijn ogen open te houden en waar daar aanleiding toe bestaat vragen te
stellen. Welke controlehandelingen hij precies moet verrichten is onder
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meer afhankelijk van de aard van de bron waaraan de gegevens zijn
ontleend, en valt niet eenduidig aan te geven. In het geval dat het gaat
om in Amsterdam ter beurze genoteerde effecten zal hij de regels van de
due diligence Circulaires van de Vereniging voor de Effectenhandel
moeten volgen. Voor het overige zal hij bij het doen van zijn onderzoek
rekening moeten houden met de verschillende in paragraaf 4e van
hoofdstuk V genoemde aspecten. Hij zal aan de hand van de verkregen
onderzoeksresultaten moeten nagaan of hij reden heeft aan te nemen dat
mededelingen in het prospectus misleidend zijn.

De lead manager zal bij zijn onderzoek in beginsel Chinese walls
moeten aanbrengen tussen de kredietafdeling en de emissieafdeling van
zijn bedrijf, indien hij zich aan de Gedragscode van de Nederlandse
Vereniging van Banken wil houden. Deze gedragscode is krachtens
Circulaire 91-43 van de Vereniging voor de Effectenhandel aan alle leden
van die Vereniging opgelegd. In hoeverre op Chinese walls een beroep
kan worden gedaan is met name een vraag van bewijs. Vereist is dat
duidelijke en goed gecontroleerde regels bestaan die er toe moeten leiden
dat geen informatie de Chinese walls passeert. Tevens is vereist dat de
belegger  op de hoogte  is  van  het  feit dat sprake  was van Chinese walls,
opdat de belegger de lead manager er geen verwijt van kan maken dat hij
informatie van de andere zijde van de wall niet heeft gebruikt.

In paragraaf 5 van hoofdstuk V kwamen vragen betreffende causa-
liteit en schade aan de orde. Ook naar Nederlands recht behoeft niet te
komen vast te staan dat de belegger is afgegaan op het prospectus, indien
blijkt dat hij de effecten heeft gekocht, afgaande op een marktstemming
die is beinvloed   door   de misleidende mededeling. Ten aanzien   van   de
geldigheidsduur van een prospectus kan worden geconstateerd dat er
grenzen zijn aan de termijn gedurende welke de belegger redelijkerwijs
op het prospectus mag afgaan. Waar die grenzen liggen is afhankelijk van
de  aard  van de informatie.   Met name financiale  gegevens zullen achter-
haald zijn indien inmiddels nieuwe financiele gegevens openbaar gemaakt
zijn. De schade zal meestal bestaan uit koersschade, doch daarnaast kan
sprake zijn van schade in de vorm van gemiste rente of dividend of in de
vorm van betaalde provisies. Koersdaling die plaatsvindt  na het bekend
worden van de misleidendheid van de mededeling behoort in beginsel
voor rekening van de belegger te blijven. Koersdaling die niet in verband
staat met de misleidendheid van de mededeling komt niet zonder meer
voor  vergoeding in aanmerking.

In hoofdstuk VI werd ingegaan op de procesrechtelijke positie van
de lead manager. Daarbij kwam in de eerste plaats aan de orde dat de
eiser voldoende duidelijk dient te zijn in zijn stellingen. De belangrijkste
bijzonderheid in procesrechtelijk opzicht betreffende het Nederlandse
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recht vloeit voort uit het feit dat wordt aangenomen dat de lead manager
van alle mededelingen in het prospectus de inhoud en inkleding heeft
bepaald  in  de  zin van artikel  6: 195  BW.   Op  de lead manager  rust  daar-door in beginsel de bewijslast ten aanzien van de juistheid en volledigheid
van de feiten die zijn vervat in of worden gesuggereerd door de medede-
ling en ten aanzien van de verwijtbaarheid. Zulks is anders indien de lead
manager ten aanzien van de desbetreffende mededeling op niet mis te
verstane wijze heeft kenbaar gemaakt dat die niet van hem afkomstig is
en dat hij voor de juistheid daarvan niet instaat. Naar mijn oordeel is de
uitleg die aan de Nederlandse regelgeving is gegeven niet in overeen-
stemming met de tekst van de wet en de wetsgeschiedenis, en zou voor
wat betreft mededelingen waarvan de inhoud en inkleding niet werkelijk
door de lead manager (me(ie) zijn bepaald (bijvoorbeeld omdat hij de
opsteller daarvan was) de regel van artikel 177 Rv. behoren te gelden.
Ten aanzien van de feiten zou dit tot een relevante wijziging van de
procespositie van de lead manager leiden. Ten aanzien van de verwijt-
baarheid zou die positie niet substantieel wijzigen.

Waar het betreft de volledigheid van feiten kan van de eiser gevergd
worden dat deze zeer specifiek is in zijn stellingen, bij gebreke waarvan
de bewijslast op hem moet komen te rusten. Ten aanzien van causaal
verband en schade geldt de gewone bewijsregeling van artikel 177 Rv.

In hoofdstuk VII kwam een aantal maatregelen aan de orde die de
lead manager kan nemen om te voorkomen dat hij aansprakelijk is voor
misleidende mededelingen in een prospectus. Om te beginnen speelt
daarbij de niet voor misverstand vatbare kennisgeving als genoemd door
de Hoge Raad in het Co op arrest, dat bepaalde mededelingen in het
prospectus niet afkomstig zijn van de lead manager en dat hij daarvoor
niet instaat, waarmee ten aanzien van die mededelingen de bewijslastom-
kering van artikel 6:195 BW in beginsel buiten werking gesteld wordt.
Het opnemen van een dergelijke kennisgeving heeft naar mijn mening
tevens het gevolg dat de belegger, die op het moment van belegging weet
dat de lead manager voor de juistheid van bepaalde mededelingen niet
instaat, er de lead manager geen verwijt van kan maken indien achteraf
blijkt dat een van die mededelingen misleidend was. Zulks is anders
indien de lead manager kennis had van de misleidendheid van die mede-
deling.    Ik  ga   er   van   uit dat beperkingen of uitsluitingen van aansprake-
lijkheid door de lead manager in het prospectus meestal geen werking
toekomt, bij gebrek aan een contractuele verhouding tussen de lead
manager en de belegger. Zulks is anders indien de belegger de effecten
kocht van of via de lead manager. In het licht van hetgeen werd gecon-
stateerd ten aanzien van de positie van de lead manager is het, bezien
vanuit de positie van de lead manager, wenselijk in het prospectus een
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kennisgeving als hiervoor bedoeld op te nemen. Voor aan de Amster-
damse beurs genoteerde effecten zou in dit verband gebruik gemaakt
kunnen worden van de aan het slot van paragraaf 5 van hoofdstuk VII
besproken tekst. Die tekst biedt duidelijkheid over welke gedeelten van
het prospectus wet, en welke niet afkomstig zijn van de lead manager, en
welke gedeelten door deskundigen zijn opgesteld of gecontroleerd, en
maakt tevens duidelijk dat de lead manager voor de niet van hem afkom-
stige gedeelten niet instaat.

Tenslotte kwam in hoofdstuk VIII de vraag aan de orde of er aanlei-
ding bestaat de wettelijke regeling aan te passen. Daarbij werd aandacht
besteed aan vragen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijk-
heid en aan de bewijsregeling van artikel 6:195 BW. Geconcludeerd werd
dat in beginsel in het Nederlandse systeem geen behoefte bestaat aan
regels die het onmogelijk zouden moeten maken dat de lead manager een
beroep doet op een niet voor misverstand vatbare kennisgeving dat hij
voor bepaalde tekstgedeelten niet instaat, of aan regels die bepalingen
betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid (voor zover
effectief) verbieden, en dat anderzijds in beginsel ook geen behoefte
bestaat aan een wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van de lead
manager. Wel kan de vraag rijzen of voor extreme gevallen een beper-
king van aansprakelijkheid via de regel van artikel 6:110 BW wenselijk
is, bijvoorbeeld op een wijze als in Duitsland en in Amerika in de
wetgeving opgenomen.

Tevens werd in hoofdstuk VIII aandacht besteed aan de vraag of het
wenselijk is dat artikelen 6:194 e.v. BW van toepassing zijn op de
prospectusaansprakelijkheid van de lead manager. Met name met het oog
op een wellicht onwenselijk sterke terughoudendheid van de lead manager
bij zijn bemoeienis met de tekst van het prospectus, en de mogelijke
nadelen daarvan voor de kwaliteit van het prospectus, en met het oog op
het feit dat zonder deze regeling vrijwel gelijke resultaten kunnen worden
bereikt als met deze regeling, werd geconcludeerd dat het de voorkeur
verdient deze bepalingen niet van toepassing te laten zijn op prospectus-
sen als hier aan de orde. Zulks zou kunnen worden bewerkstelligd door
een bepaling in de Wte en de Wtb.

2. Conclusie

In het voorgaande is gebleken dat het Nederlandse recht afwijkt van alle
andere onderzochte rechtsstelsels, doordat het Nederlandse recht geen
specifieke regels met betrekking tot prospectusaansprakelijkheid kent. Dit
feit behoeft op zichzelf geen bezwaar te vormen, indien de overige regels
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in het licht van de belangen van alle betrokken partijen, als besproken in
paragraaf 5 van hoofdstuk I, tot een wenselijk resultaat leiden.

Ik meen dat over het algemeen, met name waar het betreft de mate-
rieelrechtelijke regels, het Nederlandse recht voldoende mogelijkheden
biedt om tot een in mijn ogen aanvaardbaar resultaat te komen ten
aanzien van prospectusaansprakelijkheid. Ten aanzien van de proces-
rechtelijke regels meen ik dat het in Nederland bereikte resultaat minder
wenselijk is. Dit is ten dele het gevolg van de regel van artikel 6:195 lid
1 BW en ten dele van de uitleg die daaraan is gegeven in de Co op zaak.

Vergelijking met de onderzochte buitenlandse rechtsstelsels leert dat
hetgeen naar Nederlands recht geldt in grote lijnen ook voor die buiten-
landse rechtsstelsels geldt. Een belangrijke afwijking betreft de bewijslast
ten aanzien van de feiten waarop het misleidend karakter van de medede-
lingen zou berusten. In de buitenlandse rechtsstelsels rust die bewijslast
op de eiser, terwijl de Nederlandse regeling, zoals uitgelegd in de Co op
zaak, de bewijslast legt op de lead manager.

Ten aanzien van die bewijslast ben ik een voorstander van een terug-
keer  naar de regeling van artikel   177 Rv., bijvoorbeeld  door  het  opne-
men van een bepaling in de Wte en de Wtb, inhoudende dat de bepalin-
gen van artikel  6:194  e.v.   BW  niet van toepassing  zijn op prospectussen
als aan de orde in die wetten. Deze wijziging ten opzichte van de huidige
situatie is naar mijn mening wenselijk om het evenwicht tussen de belan-
gen van de beleggers en die van de lead manager, waarover ik sprak in
hoofdstuk I, te bereiken.504

504   Invoering van specifiek op prospectusaansprakelijkheid gerichte wetgeving, zoals voorgesteld
door J.M. Boil, Prospectusaansprakelijkheid, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht
1995, p. 202 en als gesuggereerd door A.G. Maris en S.A. Boele, TVVS 1994, p. 146, lijkt
mij derhalve niet noodzakelijk.
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X. SUMMARY AND CONCLUSION

1.  Summary

In the past few years there has been an increasing amount of focus on the
liability of banks, involved in the making generally available of a pro-
spectus concerning an issue of securities. In the Netherlands, that interest
is a consequence inter aUa of the judgments in the  "Co op" case, but also
of the bankruptcy of Air Holland N.V. a few years after depository
receipts for shares in that company were introduced on the Amsterdam
Stock Exchange, the activities of Gary Klesch, a trader in debt instru-
ments that seem to have become worthless, with respect to bonds issued
by  DAF  N.V., the truck-producer  that went bankrupt  in  1993,  and  the
introduction on the Amsterdam Stock Exchange of depository receipts of
shares  in Smit Transformatoren N.V., followed by something that boiled
down to the repurchase of the receipts by the bank involved in the intro-
duction, half a year subsequently. In Germany recently, attention was
focused on the issue of bonds in a financing company of the Australian
Bond-group, followed by a dramatic decrease in the value of the bonds.
Investors successfully sued the bank involved for damages.

Chapter II of this book discusses the rules of Netherlands law and
the rules of the laws of several other countries (the United States,
England, Germany and Switzerland) on the obligation to issue a prospec-
tus. Basically, the rule in all these countries is that if there is a public
offer of securities, in principle, a prospectus must be issued.

Chapter III gives an overview of rules on liability for misleading
statements in a prospectus under the laws of the United States, England,
Germany and Switzerland. Liability in those legal systems is principally
based on tort, or rules of a similar nature. Such liability may exist for
statements that are incorrect or incomplete in a material sense. A lead
manager is required to carry out certain investigations, failing which he
may be liable for damage which arises as a consequence of the incorrect-
ness or incompleteness. He may, in principle, rely on the statements of
experts. Liability may exist, even if the plaintiff has not read the pros-
pectus.  It is sufficient that the market price of the securities be influenced
by the misleading statement. In these legal systems, damages are usually
calculated at the difference between the price at which the securities were
bought and the price at which they were sold. American law and German
Stock Exchange law contain limitations of liability, in view of the risks
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involved in liability for extremely large amounts of money. The various
legal systems contain differences with respect to the question whether
provisions limiting the liability of the lead manager may be incorporated
in the prospectus. In these legal systems, where rules concerning litiga-
tion are involved the burden of proof with respect to the misleading
character of the statement lies on the plaintiff, while it is usually up to
the defendant to show that the investigation carried out by him was
sufficient to demonstrate that he cannot be blamed for the misleading
character of the statement.

Chapter IV discusses the main aspects of Dutch law in this respect.
Normally, liability is based on tort and in particular the rules of Article
6: 194   et   seq.   of the Dutch Civil   Code   ("DCC").   The most striking
features of these rules are that the mere making public of a misleading
statement is, by definition, an act of tort, irrespective of whether the
person making the statement public is accountable therefor, and that the
burden of proof as to the correctness and completeness of the facts and
the accountability of the defendant for the misleading character of the
statement rests on the defendant, if he has determined the content and
presentation of the misleading statement.

Paragraph 3b of chapter V states that in view of the involvement of
the lead manager in the distribution of the prospectus, the lead manager
must be seen as a person who makes the prospectus public. Obviously,
this does not apply in situations in which the prospectus is not made
public. The latter situation exists  if the prospectus  is  only made available
to a limited group of persons, selected by the lead manager or the issuer.

Paragraph 3c of chapter V contains a discussion on the question of
the situations in which there can be talk of a misleading statement. In this
respect, a distinction can be made between incorrect and incomplete
statements. In addition, in the legislative history, the category of confu-
sing statements is discerned. The misleading character must be of a
material nature. Whether there  is a misleading statement  of a material
nature, may depend inter alia on the specific knowledge of the group of
persons for which the prospectus is intended. It is noted that the lead
manager is more dependent on information provided by the issuer where
forward looking statements are concerned. With respect to confidential
information, such as trade secrets, it can be argued that, pursuant to
English law, publication thereof is only necessary if this is essential to
the investor's decision to invest.

In paragraph 4 of chapter V, it is noted that the lead manager may
only be held liable if he can be blamed for not having performed a
sufficient investigation. The type of investigation required will vary
according to the type of source of information. Where audited annual
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accounts are concerned, the lead manager should obtain information with
respect to the methods and norms used in preparing them. In addition,
any differences between the annual accounting laws of the investor's
country and that of the issuer must be brought to the attention of the
investor. Furthermore, the lead manager should assess whether his
investigation has brought to light information that indicates that the
annual accounts are not correct. The lead manager, on the other hand,
does not need to do the work carried out by the accountant all over
again. In performing his investigation, the lead manager should act as a
prudent man, acting as if he was investigating in his own interest. He
must be alert and keep his eyes open, and ask questions where there is
reason to do so. Exactly which checks he must make will depend, inter
alia, on the source from which the information was obtained and cannot
be decided on the basis of a general rule. Where securities quoted on the
Amsterdam Stock Exchange are concerned, the lead manager must
perform an investigation in accordance with the due diligence regulations
of the Amsterdam Stock Exchange. In performing his investigation, he
must take into account the several aspects referred to in paragraph 4e of
chapter V. On the basis of the results of his investigation, he will have to
decide whether or not there is reason to assume that statements in the
prospectus may be misleading.

The lead manager will have to apply Chinese walls between his
credit department and issuing department, if he wishes to aside by the
model code on the treatment of price-sensitive information of the Nether-
lands Association of Banks. This model code has become mandatory for
the members of the Amsterdam Stock Exchange pursuant to Regulation
91-43. The extent to which the lead manager may rely on Chinese walls
is primarily a question of being able to prove they existed and were
complied with. It is required that clear and well-checked rules exist that
no information slips through the Chinese walls. In addition, it is necessa-
ry that the investor be aware of the fact that Chinese walls existed, so
that the investor cannot blame the lead manager for the fact that informa-
tion from the other side of the wall was not used.

Paragraph 5 of chapter V discusses questions concerning causation
and damage. Under Netherlands law, as is the case in the other legal sys-
tems investigated, it is not necessary that the investor rely on the pros-
pectus, provided that he has bought the securities on the basis of a
market situation that is influenced by the misleading statement. The
period during which the investor may reasonably rely on the prospectus
is not unlimited. Where the limit to that period lies depends on the type
of information. Financial information in particular can no longer be
relied on if new financial information has since become publicly availa-
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ble. The damage will normally take the form of a decrease in the market
value of the securities, but in addition, there may be damage in the form
of interest or dividend or of fees paid. A decrease in the market value of
the securities which occurs after the misleading character of the statement
has become public is, in principle, for the account of the investor. A
decrease in the market value of the securities which is not related to the
misleading character of the statement will not in all circumstances be
cause for an entitlement to recover damages.

Chapter VI discusses the position of the lead manager in litigation.
In the first place, it is noted that the plaintiff must be sufficiently specific
in stating the grounds of his claim. The most important feature of
Netherlands law where litigation is involved is the consequence of the
fact that, as is shown by the Co op case, the lead manager is assumed to
have determined the form and content of all the statements in the pros-
pectus, within the meaning of Article 6:195 DCC. This means that, in
principle, the burden of proving the correctness and completeness of the
facts in, or suggested by, the statement and with respect to accountability
rests   on   the lead manager.   This   will be different   if, with respect   to
certain statements, the lead manager has clearly stated that those state-
ments were not made by him and that he does not guarantee their cor-
rectness. It is my view that this interpretation of Netherlands law is not
in conformity with the text of the law and the legislative history, and that
where statements whose form and content are not actually determined by
the lead manager are concerned, the rule of Article 177 of the Nether-
lands Code of Civil Procedure (pursuant to which the burden of proving
a fact lies on the person stating that fact) should apply. With respect to
facts which constitute the misleading statement, this would mean a rel-
evant change in the lead manager's position in litigation. Where accoun-
tability is concerned, his position would not change in a substantial
manner.

As regards the completeness of facts, it may be required of the
plaintiff that he be very specific in stating the grounds on which he bases
his claim, failing which, the burden of proof will lie on him. Where
causation and damage are concerned, the general rules of evidence laid
down in Article 177 of the Netherlands Code of Civil Procedure (stated
above) apply.

Chapter VII contains a discussion on a number of steps which the
lead manager may take to avoid being held liable for misleading state-
ments in a prospectus (apart from performing a thorough due diligence
investigation).   In this connection, the clear and unambiguous notification
as referred to by the Supreme Court in the Co op case plays an important
role. This notification provides that certain statements in the prospectus
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do not originate from the lead manager and that he does not guarantee
the same, which results in the rule of article 6:195 BW (pursuant to
which the burden of proof with respect to facts concerning the misleading
character and accountability with respect to those statements is placed on
the lead manager) in principle not being applicable. A consequence of
such a notification could in my view also be that the investor, who at the
time he makes his investment, is made aware of the fact that the lead
manager cannot guarantee the correctness of certain statements, cannot
hold the lead manager accountable if it subsequently transpires that one
of those statements was misleading. This will be different if the lead
manager knew of the misleading character of the statement. In my view,
a limitation or exclusion of liability by the lead manager in the pro-
spectus will normally not be effective, for lack of a contractual relation-
ship between the lead manager and the investor. This will be different if
the investor bought the securities from or via the lead manager. In view
of what was discussed with respect to the position of the lead manager it
is, from the lead manager's point of view, desirable that a notification as
referred to above form part of the prospectus. Where securities quoted on
the Amsterdam Stock Exchange are concerned, the text discussed at the
end of paragraph 5 of chapter VII may be used. Such text offers clarity
on which parts of the prospectus do and which do not originate from the
lead manager, as well as which parts are expertised, and also makes it
clear that the lead manager does not guarantee the parts that do not
originate from him.

Finally, chapter VIII discusses whether there is reason to adapt  the
law. Attention is given to questions concerning the exclusion or limitation
of  liability  and  the  rule of Article  6: 195 DCC concerning the burden  of
proof. It was concluded that, in principle, there is no need to incorporate
rules in the Dutch system that would make it impossible for the lead
manager to invoke a clear and unambiguous notification that he does not
guarantee certain parts of the text, or for rules forbidding provisions
concerning exclusion of or limitation of liability (to the extent they may
be effective), and that on the other hand, there is, in principle, also no
need for a limitation of the liability of the lead manager in the law. The
question may arise, however, whether a general limitation of liability
pursuant to the rule of Article 6:110 DCC is desirable for extreme
situations, for example, in the same way as provided by the laws of
Germany  and the United States.

In chapter VIII attention is also devoted to the question whether it is
desirable that article 6:194 et seq. DCC be applicable to prospectus
liability of the lead manager. In view in particular of the perhaps undesi-
rable reluctance on the part of the lead manager to get involved in the
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text of the prospectus and the possible disadvantages of this for the
quality of the prospectus, and in view of the fact that without the applica-
bility of these provisions almost identical results can be reached as with
them, my conclusion is that it desirable that these provisions not be appli-
cable for prospectuses such as those discussed. This could be brought
about by inserting provisions to that effect in the Act on the Supervision
of Securities Trade  1995  and  the  Act  on the Supervision of Investment
Institutions.

2. Conclusion

As discussed above, Netherlands law differs from all other legal systems
investigated in this book, since it has no specific rules concerning
prospectus liability. This fact in itself does not cause problems, provided
the generally applicable rules lead to a desirable result in the light of the
interests of all parties involved, as discussed in paragraph 5 of chapter I.

Generally speaking, in particular where substantive rules  of law  are
concerned, my view is that Dutch law offers ample possibilities for
reaching an acceptable result concerning prospectus liability. Where the
rules of procedural law are concerned, it is my view that the results
reached under Netherlands law are less desirable. This is a consequence
in part of the rule of Article 6: 195 (1) DCC and in part of the way this
rule is explained in the Co op matter.

Comparison with the several foreign legal systems shows that the
outcome under Netherlands law is, in general, the same as that under
those other legal systems, albeit with an important difference concerning
the burden of proof with respect to the facts that render the statements
misleading.  In the other legal systems, the burden of proof rests  on  the
plaintiff, whereas under the Dutch rules, as explained in the Co op
matter, it rests on the lead manager.

With respect to the burden of proof, I am in favour of a return to
the  rule of Article  177  of the Dutch Code of Civil Procedure,  for exam-
ple, by incorporating provisions in the Act on the Supervision of Secu-
rities Trade 1995 and the Act on the Supervision of Investment Institu-
tions,  to the effect  that the provisions of Article  6: 194  et  seq. DCC shall
not be applicable to prospectuses as referred to in those Acts. Such a
move away from present situation is, in my view, desirable in order to
create a balance between the interests of the investor and those of the
lead manager, as discussed in chapter I.
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BELANGRIJKSTE WETTELIJKE REGELINGEN

1.  Nederland

Burgerlijk Wetboek

Artikel 162
1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem
kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientenge-
volge lijdt, te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht
en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen
volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een
en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien
zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet
of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 194
Hij die omtrent goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve
van wie hij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden
aangeboden, een mededeling openbaar maakt of laat openbaar maken,
handelt onrechtmatig, indien deze mededeling  in  een  of meer opzichten
misleidend is, zoals ten aanzien van:

a.  de aard, samenstelling, hoeveelheid, hoedanigheid, eigenschappen
of gebruiksmogelijkheden;
b.   de herkomst, de wijze of het tijdstip van vervaardigen;
c.   de omvang van de voorraad;
d.    de prijs of de wijze van berekenen daarvan;
e.    de aanleiding of het doel van de aanbieding;
f.  de toegekende onderscheidingen, getuigschriften of andere door
derden uitgebrachte beoordelingen of gedane verklaringen, of de
gebezigde wetenschappelijke of vaktermen, technische bevindingen of
statistische gegevens;
g.      de voorwaarden, waaronder goederen worden geleverd of diensten
worden verricht of de betaling plaatsvindt;
h.   de omvang, inhoud of tijdsduur van de garantie;
i.  de identiteit, hoedanigheden, bekwaamheid of bevoegdheid van
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degene door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens mede-
werking de goederen zijn of worden vervaardigd of aangeboden of
diensten worden verricht;
j.    vergelijking met andere goederen of diensten.

Artikel 195
1.    Indien een vordering ingevolge artikel 194 wordt ingesteld tegen
iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf
heeft bepaald of doen bepalen, rust op hem de bewijslast ter zake van de
juistheid of volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of
daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde misteidende
karakter van de mededeling berust, behoudens voor zover deze bewijs-
lastverdeling onredelijk is.
2. Indien volgens artikel 194 onrechtmatig is gehandeld door iemand die
inhoud en inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft
bepaald of doen bepalen, is hij voor de dientengevolge ontstane schade
aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat zulks noch aan zijn schuld is te wijten
noch op andere grond voor zijn rekening komt.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Artikel 177
De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten
of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige
bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere
verdeling van de bewijslast voortvloeit.

2. Verenigde Staten

Securities Act of 1933

Definitions

Sec. 2. When used in this subchapter, unless the context otherwise
requires
(...)

(11) The term "underwriter" means any person who has purchased from
an issuer with a view to, or offers or sells for an issuer in connection
with, the distribution of any security, or participates or has a direct or
indirect participation in any such undertaking, or participates or has a
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participation in the direct or indirect underwriting of any such under-
taking; but such term shall not include a person whose interest is limited
to a commission from an underwriter or dealer not in excess of the usual
and customary distributors' or sellers' commission. As used in this para-
graph the term "issuer" shall include, in addition to an issuer, any person
directly or indirectly controlling or controlled by the issuer, or any
person under direct or indirect common control with the issuer.

(...)

Exempted Transactions

Sec. 4. The provisions of section 5 shall not apply to

(...)

(2)  transactions by an issuer not involving any public offering.

(...)

Prohibitions Relating to Interstate Commerce and the Mails

Sec. 5. (a) Unless a registration statement is in effect as to a security, it
shall be unlawful for any person, directly or indirectly

(1) to make use of any means or instruments of transportation or
communication in interstate commerce or of the mails to sell such
security through the use of or medium of any prospectus or other-
wise; or
(2) to carry or cause to be carried through the mails or in interstate
commerce, by any means or instruments of transportation, any such
security for the purpose of sale or for delivery after sale.

(b)  It shall be unlawful for any person, directly or indirectly

(1) to make use of any means or instruments of transportation or
communication in interstate commerce or of the mails to carry or
transmit any prospectus relating to any security with respect to
which a registration statement has been filed under this title, unless
such prospectus meets the requirements of section 10; or
(2) to carry or cause to be carried through the mails or in interstate
commerce any such security for the purpose of sale or for delivery
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after sale, unless accompanied or preceded by a prospectus that
meets the requirements of subsection (a) of section 10.

(c)  It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, to make
use of any means or instruments of transportation or communication
in interstate commerce or of the mails to offer to sell or offer to buy
through the use or medium of any prospectus or otherwise any
security, unless a registration statement has been filed as to such
security, or while the registration statement is the subject of a refu-
sal order or stop order or (prior to the effective date of the registra-
tion statement) any public proceeding or examination under section
8.

(...)

Information Required in Registration Statement

Sec. 7. (a) The registration statement, when relating to a security other
than a security issued by a foreign government, or political subdivision
thereof, shall contain the information, and be accompanied by the docu-
ments specified in Schedule  A,  and when relating  to a security issued by
a foreign government, or political subdivision thereof, shall contain the
information, and be accompanied by the documents, specified in Sched-
ule  B;   except   that the Commission   may by rules or regulations provide
that any such information or document need not be included in respect of
any class of issuers or securities if it finds that the requirement of such
information or document is inapplicable to such class and that disclosure
fully adequate for the protection of investors is otherwise required to be
included within the registration statement.   ( . . . )

(...)

Taking Effect of Registration Statements and Amendments Thereto

Sec. 8. (a) Except as hereinafter provided, the effective date of a regis-
tration statement shall be the twentieth day after the filing thereof or such
earlier date as the Commission may determine, having due regard to the
adequacy of the information respecting the issuer theretofore available to
the public, to the facility with which the nature of the securities to be
registered, their relationship to the capital structure of the issuer and the
rights of holders thereof can be understood, and to the public interest and
the  protection of investors.   If any amendment  to  any such statement  is
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filed prior to the effective date of such statement, the registration state-
ment shall be deemed to have been filed when such amendment was
filed; except that an amendment filed with the consent of the Commis-
sion, prior to the effective date of the registration statement, or filed
pursuant to an order of the Commission, shall be treated as a part of the
registration statement.

(...)

Information Required in Prospectus

Sec. 10. (a) Except to the extent otherwise permitted or required pursu-
ant to this subsection or subsections (c), (d), or (e)

(1) a prospectus relating to a security other than a security issued by
a foreign government or political subdivision thereof, shall contain
the information contained in the registration statement, but it need
not include the documents referred to in paragraphs (28) to (32),
inclusive, of Schedule A;

(...)

Civil Liabilities on Account of False Registration Statement

Sec. 11. (a) In case any part of the registration statement, when such part
became effective, contained an untrue statement of a material fact or
omitted to state a material fact required to be stated therein or necessary
to  make the statements therein not misleading, any person acquiring  such
security (unless it is proved that at the time of such acquisition he knew
of such untruth of omission) may, either at law or in equity, in any court
of competent jurisdiction, sue

(1) every person who signed the registration statement;
(2) every person who was a director of (or person performing
similar functions) or partner in, the issuer at the time of the filing of
the part of the registration statement with respect to which his
liability is asserted;
(3) every person who, with his consent, is named in the regis-
tration statement as being or about to become a director, person
performing similar functions, or partner;
(4) every accountant, engineer, or appraiser, or any person whose
profession gives authority to a statement made by him, who has with
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his consent been named as having prepared or certified any part of
the registration statement, or as having prepared or certified any
report or valuation which is used in connection with the registration
statement, with respect to the statement in such registration state-
ment, report, or valuation, which purports to have been prepared or
certified by him;
(5) every underwriter with respect to such security.
If such person acquired the security after the issuer has made gen-
erally available to its security holders an earning statement covering
a period of at least twelve months beginning after the effective date
of the registration statement, then the right of recovery under this
subsection shall be conditioned on proof that such person acquired
the security relying upon such untrue statement in the registration
statement or relying upon the registration statement and not knowing
of such omission, but such reliance may be established without proof
of the reading of the registration statement by such person.

(b)  Notwithstanding the provisions of subsection (a) no person, other
than the issuer, shall be liable as provided therein who shall sustain the
burden of proof-

(1) that before the effective date of the part of the registration state-
ment with respect to which his liability is asserted (A) he had
resigned from or had taken such steps as are permitted by law to
resign from, or ceased or refused to act in, every office, capacity,
or relationship in which he was described in the registration state-
ment as acting or agreeing to act, and (B) he had advised the Com-
mission and the issuer in writing that he had taken such action and
that he would not be responsible for such part of the registration
statement; or
(2) that if such part of the registration statement became effective
without his knowledge, upon becoming aware  of such  fact he forth-
with acted and advised the Commission, in accordance with para-
graph (1), and, in addition, gave reasonable public notice that such
part of the registration statement had become effective without his
knowledge; or
(3) that (A) as regards any part of the registration statement not
purporting to be made on the authority of an expert, and not pur-
porting to be a copy of or extract from a report or valuation of an
expert, and not purporting to be made on the authority of a public
official document or statement, he had, after reasonable investiga-
tion, reasonable ground to believe and did believe, at the time such
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part of the registration statement became effective, that the state-
ments therein were true and that there was no omission to state a
material fact required to be stated therein or necessary to make the
statement therein not misleading; and (B) as regards any part of the
registration statement purporting to be made upon his authority as an
expert or purporting to be a copy of or extract from a report or
valuation of himself as an expert, (i) he had, after reasonable inves-
tigation, reasonable ground to believe and did believe, at the time
such part of the registration statement became effective, that the
statements therein were true and that there was no omission to state
a material fact required to be stated therein or necessary to make the
statements therein not misleading, or (ii) such part of the registration
statement did not fairly represent his statement as an expert or was
not a fair copy of or extract from his report or valuation as an
expert; and (C) as regards any part of the registration statement
purporting to be made on the authority of an expert (other than
himself) or purporting to be a copy of or extract from a report or
valuation  of an expert (other than himself),   he  had no reasonable
ground to believe and did not believe, at the time such part of the
registration statement became effective, that the statements therein
were untrue or that there was an omission to state a material fact
required to be stated therein or necessary to make the statements
therein not misleading, or that such part of the registration statement
did not fairly represent the statement of the expert or was not a fair
copy of or extract from the report or valuation of the expert; and
(D) as regards any part of the registration statement purporting to be
a statement made by an official person or purporting to be a copy of
or extract from a public official document, he had no reasonable
ground to believe and did not believe, at the time such part of the
registration statement became effective, that the statements therein
were untrue, or that there was an omission to state a material fact
required to be stated therein or necessary to make the statements
therein not misleading, or that such part of the registration statement
did not fairly represent the statement made by the official person or
was not a fair copy of or extract from the public official document.

(c)   In determining, for the purpose of paragraph (3) of subsection (b) of
this section, what constitutes reasonable investigation and reasonable
ground for belief, the standard of reasonableness shall be that required of
a prudent man in the management  of his own property.

(d)  If any person becomes an underwriter with respect to the security
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after the part of the registration statement with respect to which his
liability is asserted has become effective, then for the purposes of para-
graph (3) of subsection (b) of this section such part of the registration
statement shall be considered as having become effective with respect to
such person as of the time when he became an underwriter.

(e)  The suit authorized under subsection (a) of this section may be to
recover such damages as shall represent the difference between the
amount paid for the security (not exceeding the price at which the
security was offered to the public) and (1) the value thereof as of the
time such suit was brought, or (2) the price at which such security shall
have been disposed of in the market before suit, or (3) the price at which
such security shall have been disposed of after suit but before judgment if
such damages shall be less than the damages representing the difference
between the amount paid for the security (not exceeding the price at
which the security was offered to the public) and the value thereof as of
the time such suit was brought: Provided, that if the defendant proves
that any portion or all of such damages represents other than the depre-
ciation in value of such security resulting from such part of the registra-
tion statement, with respect to which his liability is asserted, not being
true or omitting to state a material fact required to be stated therein or
necessary  to  make the statements therein not misleading, such portion  of
or all such damages shall not be reverable. In no event shall any under-
writer (unless such underwriter shall have knowingly received from the
issuer for acting as an underwriter some benefit, directly or indirectly, in
which all other underwriters similarly situated did not share in proportion
to their respective interests in the underwriting) be liable in any suit or as
a consequence of suits authorized under subsection (a) of this section for
damages in excess of the total price at which the securities underwritten
by him and distributed to the public were offered to the public. In any
suit under this or any other section of this subchapter the court may in its
discretion, require an undertaking for the payment of the costs of such
suit, including reasonable attorney's fees, and if judgment shall be ren-
dered against a party litigant, upon the motion of the other party litigant,
such costs may be assessed in favour of such party litigant (whether or
not such undertaking has been required) if the court believes the suit or
the defense to have been without merit, in an amount sufficient to reim-
burse him for the reasonable expenses incurred by him, in connection
with such suit, such costs to be taxed in the manner usually provided for
taxing of costs in the court in which the suit was heard.

(f)  All or any one or more of the persons specified in subsection (a)
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shall be jointly and severally liable, and every person who becomes liable
to make any payment under this section may recover contribution as in
cases of contract from any person who, if sued separately, would have
been liable to make the same payment, unless the person who has
become liable was, and the other was not, guilty of fraudulent misrepre-
sentation.

(g)  In no case shall the amount recoverable under this section exceed
the price at which the security was offered to the public.

Civil Liabilities Arising in Connection With Prospectuses and
Communications

Sec. 12 Any person who

(1)   offers or sells a security in violation of section  5,  or
(2) offers or sells a security (whether or not exempted by the provi-
sions of section 3, other than paragraph  (2) of subsection (a) there-
of),  by  the  use  of any means or instruments of transportation  or
communication in interstate commerce or of the mails, by means of
a prospectus or oral communication, which includes an untrue
statement of a material fact or omits to state a material fact necess-
ary in order to make the statements, in the light of the circumstances
under which they were made, not misleading (the purchaser not
knowing of such untruth or omission), and who shall not sustain the
burden of proof that he did not know, and in the exercise or reason-
able care could not have known, of such untruth or omission, shall
be liable to the person purchasing such security from him, who may
sue either at law or in equity in any court of competent jurisdiction,
to recover the consideration paid for such security with interest
therein, less the amount of any income received therein, upon the
tender of such security, or for damages if he no longer owns the
security.

Limitation of Actions

Sec. 13. No action shall be maintained to enforce any liability created
under section  11 or section 12(2) unless brought within  one year after  the
discovery of the untrue statement or the omission, or after such discovery
should have been made by the exercise of reasonable diligence, or, if the
action is to enforce a liability created under section 12(1), unless brought
within one year after the violation upon which it is based. In no event

247



BULAGE

shall any such action be brought to enforce a liability created under
section   11 or section   12(1)  more than three years after the security  was
bona fide offered to the public, or under section 12(2) more than three
years after the sale.

Contrary Stipulations Void

Sec. 14. Any condition, stipulation, or provision binding any person
acquiring any security to waive compliance with any provision of this
title or of the rules and regulations of the Commission shall be void.

Securities Exchange Act of 1934

Regulation of the Use of Manipulative and Deceptive Devices

Sec. 10. It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the
use of any means or instrumentality of interstate commerce or the mails,
or of any facility of any national securities exchange
(...)

(b)  To use or employ, in connection with the purchase or sale of any
security registered on a national securities exchange or any security not
so registered, any manipulative or deceptive device or contrivance in
contravention of such rules and regulations as the Commission may
prescribe as necessary or appropriate in the public interest or for the
protection of investors.
(...)

SEC Rule 1Ob-5

It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, by the use of
any means or instrumentality of interstate commerce, or of the mails, or
of any facility of any national securities exchange,
(a)  to employ any device, scheme or artifice to defraud,
(b)  to make any untrue statement of a material fact or to omit to state a
material fact necessary in order to make the statements made, in the light
of the circumstances under which they were made, not misleading, or
(c)   to engage in any act, practice, or course of business which operates
or would operate as a fraud or deceit upon any person, in connection
with the purchase or sale of any security.
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3. Engeland

Misrepresentation Act 1967

2.   Damages for misrepresentation

(1)  Where a person has entered into a contract after a misrepresentation
has been made to him by another party thereto and as a result
thereof he has suffered loss, then, if the person making the misrep-
resentation would be liable to damages in respect thereof had the
misrepresentation been made fraudulently, that person shall be so
liable notwithstanding that the misrepresentation was not made
fraudulently, unless he proves that he had reasonable ground to
believe and did believe up to the time the contract was made that the
facts represented were true.

(2)  Where a person has entered into a contract after a misrepresentation
has been made to him otherwise than fraudulently, and he would be
entitled, by reason of the misrepresentation, to rescind the contract,
then, if it is claimed, in any proceedings arising out of the contract,
that the contract ought to be or has been rescinded the court or
arbitrator may declare the contract subsisting and award damages in
lieu of rescission, if of opinion that it would be equitable to do so,
having regard to the nature of the misrepresentation and the loss that
would be caused by it if the contract were upheld, as well as to the
loss that rescission would cause to the other party.

(3)  Damages may be awarded against a person under subsection (2) of
this section whether or not he is liable to damages under subsection
(1) thereof, but where he is so liable any award under the said
subsection (2) shall be taken into account in assessing his liability
under  the said subsection  (1).

Financial Services Act 1986

144 Admission to list

(1)  The competent authority shall not admit any securities to the Official
List except on an application duly made in accordance with section
143 above and unless satisfied that
(a) the requirements of the listing rules made by the authority for
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the purposes of this section and in force when the application is
made; and

(b) any other requirements imposed by the authority in relation to
that application,

are complied with.
(2) Without prejudice to the generality of the power of the competent

authority to make listing rules for the purposes of this section, such
rules may, in particular, require as a condition of the admission of
any securities to the Official List
(a)  the submission to, and approval by, the authority of a document

(in this Act referred to as 'listing particulars') in such form and
containing such information as may be specified in the rules;
and

(b)  the publication of that document;
or, in such cases as may be specified by the rules, the publication of
a document other than listing particulars.

(3)  The competent authority may refuse an application
(a)  if it considers that by reason of any matter relating to the issuer

the admission of the securities would be detrimental to the inte-
rests of investors; or

(b)  in the case of securities already officially listed in another mem-
ber State, if the issuer has failed to comply with any obligations
to which he is subject by virtue of that listing.

(...)

146  General duty of disclosure in listing particulars

(1)  In addition to the information specified by listing rules or required
by the competent authority as a condition of the admission of any
securities to the Official List any listing particulars submitted to the
competent authority under section 144 above shall contain all such
information as investors and their professional advisers would
reasonably require, and reasonably expect to find there, for the
purpose of making an informed assessment of
(a) the assets and liabilities, financial position, profits and losses,

and prospects of the issuer of the securities; and
(b)   the rights attaching to those securities.

(2) The information to be included by virtue of this section shall be
such information as is mentioned in subsection (1) above which is
within the knowledge of any person responsible for the listing
particulars or which it would be reasonable for him to obtain by
making enquiries.
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(3)  In determining what information is required to be included in listing
particulars by virtue of this section regard shall be had
(a)  to the nature of the securities and of the issuer of the securities;
(b) to the nature of the persons likely to consider their acquisition;

and

(c) to the fact that certain matters may reasonably be expected to be
within the knowledge of professional advisers of any kind which
those persons may reasonably be expected to consult; and

(d) to any information available to investors of their professional
advisers by virtue of requirements imposed under section 153
below or by or under any other enactment or by virtue of requi-
rements imposed by a recognised investment exchange for the
purpose of complying with paragraph 2(2)(b) of Schedule 4 to
this Act.

147 Supplementary listing particulars

(1) If at any time after the preparation of listing particulars for sub-
mission to the competent authority under section 144 above and
before the commencement of dealings in the securities following
their admission to the Official List
(a) there is a significant change affecting any matter contained in

those particulars whose inclusion was required by section 146
above or by listing rules or by the competent authority; or

(b) a significant new matter arises the inclusion of information in
respect of which would have been so required if it had arisen
when the particulars were prepared,

the issuer of the securities shall, in accordance with listing rules
made for the purposes of this section, submit to the competent
authority for its approval and, if approved, publish supplementary
listing particulars of the change or new matter.

(2) In subsection (1) above 'significant' means significant for the pur-
pose of making an informed assessment of the matters mentioned in
section 146 (1) above.

(3)   Where the issuer of the securities is not aware of the change or new
matter in question he shall not be under any duty to comply with
subsection (1) above unless he is notified of it by a person respon-
sible for the listing particulars; but it shall be the duty of any person

responsible for those particulars who is aware of such a matter to
give notice of it to the issuer.

(4) Subsection (1) above applies also as respects matters contained in
any supplementary listing particulars previously published under this
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section in respect of the securities in question.

148 Exemptions from disclosure

(1) The competent authority may authorise the omission from listing
particulars or supplementary listing particulars of any information
the inclusion of which would otherwise be required by section 146
above

(a) on the ground that its disclosure would be contrary to the public
interest;

(b) subject to subsection (2) below, on the ground that its disclosure
would be seriously detrimental to the issuer of the securities; or

(c)  in the case of securities which fall within paragraph 2 of Sched-
ule 1 to this Act as modified by section 142(3)(b) above and are
of any class specified by listing rules, on the ground that its
disclosure is unnecessary for persons of the kind who may be
expected normally to buy or deal in the securities.

(2) No authority shall be granted under subsection (1)(b) above in
respect of, and no such authority shall be regarded as extending to,
information the non-disclosure of which would be likely to mislead a
person considering the acquisition of the securities as to any facts
the knowledge of which it is essential for him to have in order to
make an informed assessment.

(3)  The Secretary of State or the Treasury may issue a certificate to the
effect that the disclosure of any information (including information
that would otherwise have to be included in particulars for which
they are themselves responsible) would be contrary to the public
interest and the competent authority shall be entitled to act on any
such certificate in exercising its powers under subsection (1)(a)
above.

(4) This section is without prejudice to any powers of the competent
authority under rules made by virtue of section 156(2) below.

150 Compensation for false or misleading particulars

(1)  Subject to section 151 below, the person or persons responsible for
any listing particulars or supplementary listing particulars shall be
liable to pay compensation to any person who has acquired any of
the securities in question and suffered loss in respect of them as a
result of any untrue or misleading statement in the particulars or the
omission from them of any rnatter required to be included by section
146 or 147 above.
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(2) Where listing rules require listing particulars to include information
as to any particular matter on the basis that the particulars must
include a statement either as to that matter or, if such is the case,
that there is no such matter, the omission from the particulars of the
information shall be treated for the purposes of subsection (1) above
as a statement that there is no such matter.

(3) Subject to section 151 below, a person who fails to comply with
section 147 above shall be liable to pay compensation to any person
who has acquired any of the securities in question and suffered loss
in respect of them as a result of the failure.

(4) This section does not affect any liability which any person may
incur apart from this section.

(5)  References in this section to the acquisition by any person of secur-
ities include references to his contracting to acquire them or an
interest in them.

(6)  No person shall by reason of being a promoter of a company or
otherwise incur any liability for failing to disclose any information
which he would not be required to disclose in listing particulars in
respect of a company's securities if he were responsible for those
particulars or, if he is responsible for them, which he is entitled to
omit by virtue of section 148 above.

151 Exemption from liability to pay compensation

(1)  A person shall not incur any liability under section 150(1) above for

any loss in respect of securities caused by any such statement or
omission as is there mentioned if he satisfies the court that at the
time when the particulars were submitted to the competent authority
he reasonably believed, having made such enquiries (if any) as were
reasonable, that the statement was true and not misleading or that
the matter whose omission caused the loss was properly omitted and
(a)  that he continued in that belief until the time when the securities

were acquired; or
(b) that they were acquired before it was reasonably practicable to

bring a correction to the attention of persons likely to acquire
the securities in question; or

(c) that before the securities were acquired he had taken all such
steps as it was reasonable for him to have taken to secure that a
correction was brought to the attention of those persons; or

(d)  that he continued in that belief until after the commencement of

dealings in the securities following their admission to the Offi-
cial List and that the securities were acquired after such a lapse
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of time that he ought in the circumstances to be reasonably
excused.

(2)  A person shall not incur any liability under section 150(1) above for
any loss in respect of securities caused by a statement purporting to
be made by or on the authority of another person as an expert which
is, and is stated to be, included in the particulars with that other
person's consent if he satisfies the court that at the time when the
particulars were submitted to the competent authority he believed on
reasonable grounds that the other person was competent to make or
authorise the statement and had consented to its inclusion in the
form and context in which it was included and
(a)  that he continued in that belief until the time when the securities

were acquired; or
(b) that they were acquired before it was reasonably practicable tobring the fact that the expert was not competent or had not

consented to the attention of persons likely to acquire the securi-
ties in question; or

(c) that before the securities were acquired he had taken all such
steps as it was reasonable for him to have taken to secure that
that  fact was forthwith brought  to the attention of those persons;
or

(d)  that the continued in that belief until after the commencement of
dealings in the securities following their admission to the Offi-
cial List and that the securities were acquired after such a lapseof time that he ought in the circumstances to be reasonably
excused.

(3) Without prejudice to subsections (1) and (2) above, a person shall
not incur any liability under section 150(1) above for any loss in
respect of any securities caused by any such statement or omission
as is there mentioned if he satisfies the court
(a) that before the securities were acquired a correction, or where

the  statement  was  such  as is mentioned in subsection  (2),  the
fact that the expert was not competent or had not consented had
been published in a manner calculated to bring it to the attention
of persons likely to acquire the securities in question; or

(b) that he took all such steps as it was reasonable for him to take to
secure such publication and reasonably believed that it had taken
place before the securities were acquired.

(4)  A person shall not incur any liability under section 150(1) above for
any loss resulting from a statement made by an official person orcontained in a public official document which is included in the
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particulars if he satisfies the court that the statement is accurately
and fairly reproduced.

(5) A person shall not incur any liability under section 150(1) or (3)
above if he satisfies the court that the person suffering the loss
acquired the securities in question with knowledge that the statement
was false or misleading, of the omitted matter or of the change or
new matter, as the case may be.

(6)  A person shall not incur any liability under section 150(3) above if
he satisfies the court that he reasonably believed that the change or
new matter in question was not such as to call for supplementary
listing particulars.

(7)  In this section 'expert' includes any engineer, valuer, accountant or
other person whose profession, qualifications or experience give
authority to a statement made by him; and reference to the acquisi-
tion of securities include references to contracting to acquire them or
an interest in them.

152 Persons responsible for particulars

(1)  For the purposes of this Part of this Act the persons responsible for
listing particulars or supplementary listing particulars are
(a)  the issuer of the securities to which the particulars relate;
(b) where the issuer is a body corporate, each person who is a

director of that body at the time when the particulars are sub-
mitted to the competent authority;

(c) where the issuer is a body corporate, each person who has
authorised himself to be named, and is named, in the particulars
as a director or as having agreed to become a director of that
body either immediately or at a future time;

(d) each person who accepts, and is stated in the particulars as
accepting, responsibility for, or for any part of, the particulars;

(e) each person not falling within any of the foregoing paragraphs
who has authorised the contents of, or any part of, the par-
ticulars.

(2)  A person is not responsible for any particulars by virtue of subsec-
tion (1)(b) above if they are published without his knowledge or
consent and on becoming aware of their publication he forthwith
gives reasonable public notice that they were published without his
knowledge or consent.

(3)  Where a person has accepted responsibility for, or authorised, only
part of the contents of any particulars, he is responsible under
subsection (1)(d) or (e) above for only that part and only if it is
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included in (or substantially in) the form and context to which he
has agreed.

(4)  Where the particulars relate to securities which are to be issued in
connection with an offer by (or by a wholly-owned subsidiary of),the issuer for, or an agreement for the acquisition by (or by a
wholly-owned subsidiary of) the issuer of, securities issued by
another person or in connection with any arrangement whereby thewhole of the undertaking of another person is to become the under-
taking of the issuer (of a wholly-owned subsidiary of the issuer or of
a body corporate which will become such a subsidiary by virtue of
the arrangement) then if
(a) that other person; and
(b) where that other person is a body corporate, each person who is

a director of that body at the time when the particulars are sub-mitted to the competent authority and each other person who has
authorised himself to be named, and is named, in the particulars
as a director of that body,

is responsible by virtue of paragraph (d) of subsection (1) above for
any part of the particulars relating to that other person or to the
securities or undertaking to which the offer, agreement or arrange-
ment relates, no person shall be responsible for that part under
paragraph  (a),  (b)  or  (c)  of that subsection but without prejudice  to
his being responsible under paragraph  (d).

(5) Neither paragraph (b) nor paragraph (c) of subsection (1) above
applies in the case of an issuer of international securities of a class
specified by listing rules for the purposes of section 148(1)(c) above;
and neither of those paragraphs nor paragraph (b) of subsection (4)
above applies in the case of any director certified by the competent
authority as a person to whom that paragraph should not apply by
reason of his having an interest, or of any other circumstances,
making it inappropriate for him to be responsible by virtue of that
paragraph.

(6)    In  subsection (5) above 'international securities' means any invest-
ment falling within paragraph 2 of Schedule 1 to this Act as mod-
ified by section 142(3)(b) above which is of a kind likely to be dealt
in by bodies incorporated in or persons resident in a country or
territory outside the United Kingdom, is denominated in a currency
other than sterling or is otherwise connected with such a country or
territory.

(7)     In this section 'wholly-owned subsidiary', in relation   to a person
other than a body corporate, means any body corporate that would
be his wholly-owned subsidiary if he were a body corporate.
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(8) Nothing in this section shall be construed as making a person
responsible for any particulars by reason of giving advice as to their
contents  in a professional capacity.

(9)  Where by virtue of this section the issuer of any shares pays or is
liable to pay compensation under section 150 above for loss suffered
in respect of shares for which a person has subscribed no account
shall be taken of that liability or payment in determining any ques-
tion as to the amount paid on subscription for those shares or as to
the amount paid up or deemed to be paid up on them.

The Public Offers of Securities Regulations 1995

4. Registration and publication of prospectus

(1) When securities are offered to the public in the United Kingdom for
the first time the offeror shall publish a prospectus by making it
available to the public, free of charge, at an address in the United
Kingdom, from the time he first offers the securities until the end of
the period during which the offer remains open.

(...)

7. Exemptions

(1)   For the purposes of these Regulations, an offer of securities shall be
deemed not to be an offer to the public in the United Kingdom, if,
to the extent that the offer is made to persons in the United King-
dom
(a) the condition specified in any one of the sub-paragraphs of

paragraph (2) is satisfied in relation to the offer; or
(b) paragraph (3) applies in relation to the offer.

(2)  The following are the conditions specified in this paragraph
(a) the securities are offered to persons

(i) whose ordinary activities involve them in acquiring, hold-
ing,  managing or disposing of investments (as principal  or
agent) for the purposes of their business; or

(ii) who it is reasonable to expect will acquire, hold, manage or
dispose of investments (as principal or agent) for the pur-
poses of their businesses;

or are otherwise offered to persons in the context of their trades,
professions or occupations;

(b) the securities are offered to no more than fifty persons;
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(C)  (...)

(d) the securities are offered to a restricted circle of persons whom             
the offeror reasonably believes to be sufficiently knowledgeable
to understand the risks involved in accepting the offer;

(e) - (u) (...)

8.   Form and content of prospectus

(1)     Subject to regulation   11   and to paragraphs  (2),   (4),   (5)  and  (6),   a
prospectus shall contain the information specified in Parts II to X Of
Schedule 1 to these Regulations (which shall be construed in accord-
ance with Part I of that Schedule).

(2)  Where the requirement to include in a prospectus any information
(the "required information") is inappropriate to the issuer's sphere of
activity or to its legal form or to the securities to which the prospec-
tus relates, the requirement
(a) shall have effect as a requirement that the prospectus contain

information equivalent to the required information; but
(b)  if there is no such equivalent information, shall not apply.

(3) The information in a prospectus shall be presented in as easily
analyzable and comprehensible a form as possible.

(...)

Artikelen 9, 10, 11, 13, 14 en 15 van de Public Offers of Securities
Regulations 1995 komen in belangrijke mate overeen met respectievelijk
de artikelen 146, 147, 148, 152, 150 en 151 uit de Financial Services
Act (zie hierboven), behoudens aanpassingen die verband houden met de
verschillen tussen listed en unlisted securities. Om deze reden zijn deze
bepalingen hier niet afgedrukt.

4. Duitsland

Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz (VerkaufsprospektG)

§1. Grundregel. Fur Wertpapiere, die erstmals im Inland Offentlich
angeboten werden und nicht zum Handel an einer inl ndischen BOrse
zugelassen sind, muss der Anbieter einen Prospekt (Verkaufsprospekt)
verOffentlichen, sofern sich aus den §§ 2 bis 4 nichts anderes ergibt.

(...)
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§7. Prospektinhalt. (1) Ist fOr die Offentlich angebotenen Wertpapiere
ein Antrag auf Zulassung zur amtlichen Notierung an einer inliindischen
Borse nicht gestellt, so muB der Verkaufsprospekt die Angaben enthalten,
die notwendig sind, um dem Publikum ein zutreffendes Urteil Ober den
Emittenten und die Wertpapiere zu ermOglichen.
(2) Die Bundesregierung wird erm:Rchtigt, durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates die zum Schutz des Publikums erforderli-
chen Vorschriften Ober den Inhalt des Verkaufsprospekts zu erlassen,
insbesondere Ober
1.        die   Personen oder Gesellschaften,   die   fur den Inhalt des Verkaufs-

prospekts die Verantwortung Obernehmen,
2.   die angebotenen Wertpapiere und
3.       den   Emittenten der Wertpapiere sowie sein Kapital und seine   Ge-

schaftstatigkeit, seine VermOgens-, Finanz- und Ertragslage, seine
Geschaftsfuhrungs- und Aufsichtsorgane und seine Ge-
schiftsaussichten.

(3)  (...)

(...)

§13. Unrichtiger Verkaufsprospekt. Sind Angaben in einem Verkaufs-
prospekt unrichtig oder unvollstiindig, so sind die Vorschriften der §§ 45
bis 48 des BOrsengesetzes mit der MaBgabe entsprechend anzuwenden,
daB der Ersatzanspruch in finf Jahren seit der VerOffentlichung des Ver-
kaufsprospekts verjiihrt.

(...)

Bursengesetz (BOrsG)

§36 Zulassungspflicht. (1) Wertpapiere, die mit amtlicher Feststellung
des BOrsenpreises (amtliche Notierung) an der BOrse gehandelt werden
sollen, bedurfen der Zulassung, soweit nicht in § 41 oder in anderen
Gesetzen etwas anderes bestimmt ist.
(2)  (...)

(3)  Wertpapiere sind zuzulassen, wenn
1.   (...)

2.  dem Antrag ein Prospekt zur VerOffentlichung beigefugt ist, der
gemAB § 38 die erforderlichen Angaben enthilt, um dem Publikum
ein zutreffendes Urteil uber den Emittenten und die Wertpapiere zu
ermaglichen, soweit nicht gemiift § 38 Abs. 2 von der Veruffentli-
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chung eines Prospekts abgesehen werden kann, und
3.   (...)

(4) Der Prospekt ist durch Abdruck in dem Bursenpilichtblatt (§ 37 Abs.
4) zu verOffentlichen, in dem der Zulassungsantrag veruffentlicht worden
ist; ist der Zulassungsantrag in mehreren Bursenpflichtblattern veruffent-
licht worden, so muB der Prospekt in denselben Bilrsenpflichtblattern
veruffentlicht werden. AuBerdem ist im Bundesanzeiger der Prospekt
oder ein Hinweis darauf bekanntzumachen, wo der Prospekt veroffent-
licht und fOr das Publikum zu erhalten ist. (...)

(...)

§38 Ermitchtigungen. (1) Die Bundesregierung wird ermiichtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die zum Schutz des
Publikums und for einen ordnungsgemallen BOrsenhandel erforderlichen
Vorschriften zu erlassen uber
1.        die  Voraussetzungen der Zulassung, insbesondere
a) die Anforderungen an den Emittenten im Hinblick auf seine

Rechtsgrundlage, seine GrOBe und die Dauer seines Bestehens;
b) die Anforderungen an die zuzulassenden Wertpapiere im Hinblick

auf ihre Rechtsgrundlage, Handelbarkeit, Stuckelung und Druck-
ausstattung;

c)  den Mindestbetrag der Emission;
d) das Erfordernis, den Zulassungsantrag auf alle Aktien derselben

Gattung oder auf alle Schuldverschreibungen derselben Emission zu
erstrecken;

2.  den Inhalt des Prospekts, insbesondere die zuzulassenden Wertpa-
piere und den Emittenten, dessen Kapital, Geschaftsuitigkeit, Ver-
mOgens-, Finanz- und Ertragslage, Geschi ftsfiihrungs- und Auf-
sichtsorgane und dessen Geschaftsgang und Geschaftsaussichten
sowie die Personen oder Gesellschaften, welche die Verantwortung
fOr den Inhalt des Prospekts Obernehmen;

3.       den  Zeitpunkt der VerOffentlichung des Prospekts;
4.   das Zulassungsverfahren.
(...)

§45 Unrichtiger Blirsenprospekt. (1) Sind in einem Prospekt, auf Grund
dessen Wertpapiere zum BOrsenhandel zugelassen sind, Angaben, welche
fir die Beurteilung des Wertes erheblich sind, unrichtig, so haften
diejenigen, welche den Prospekt erlassen haben, sowie diejenigen, von
denen der ErlaB des Prospekts ausgeht, wenn sie die Unrichtigkeit
gekannt haben oder ohne grobes Verschulden hiitten kennen mussen, als
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Gesamtschuldner jedem Besitzer eines solchen Wertpapiers fOr den
Schaden, welcher demselben aus der von den gemachten Angaben ab-
weichenden Sachlage erwichst. Das gleiche gilt, wenn der Prospekt
infolge der Fortlassung wesentlicher Tatsachen unvollstandig ist und diese
Unvollstandigkeit auf baslichem Verschweigen oder auf der bDslichen
Unterlassung einer ausreichenden Profing seitens derjenigen, welche den
Prospekt erlassen haben, oder derjenigen, von denen der ErlaB des
Prospekts ausgeht, beruhrt.
(2) Die Ersatzpflicht wird dadurch nicht ausgeschlossen, daB der Pro-
spekt die Angaben als von einem Dritten herrahrend bezeichnet.

§46 Ersatzpflicht. (1) Die Ersatzpflicht erstreckt sich nur auf diejenigen
StOcke, welche auf Grund des Prospekts zugelassen und von dem Besitzer
auf Grund eines im Inland abgeschlossenen Geschiifts erworben sind.
(2) Der Ersatzpflichtige kann der Ersatzpflicht dadurch genugen, daB er
das Wertpapier gegen Erstattung des von dem Besitzer nachgewiesenen
Erwerbspreises oder desjenigen Kurswerts Obernimmt, den die Wertpa-
piere zur Zeit der Einfilhrung hatten.
(3) Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen, wenn der Besitzer des Papiers
die Unrichtigkeit oder Unvollst ndigkeit der Angaben des Prospekts bei
dem Erwerbe kannte. Gleiches gilt, wenn der Besitzer des Papiers bei
dem Erwerbe die Unrichtigkeit der Angaben des Prospekts bei Anwen-
dung derjenigen Sorgfalt, welche er in eigenen Angelegenheiten be-
obachtet, kennen muBte, es sei denn, daB die Ersatzpflicht durch busli-
ches Verhalten begrundet ist.

§47 Verjdhrung. Der Ersatzanspruch verj8hrt in  inf Jahren seit der
Zulassung der Wertpapiere.

§48 Keine Haftungsbeschriinkung. (1) Eine Vereinbarung, durch
welche die nach den §§ 45 bis 47 begrundete Haftung ermiiBigt oder
erlassen wird, ist unwirksam.
(2) Weitergehende Anspruche, welche nach den Vorschriften des burger-
lichen Rechtes auf Grund von Vertragen erheben werden kOnnen, bleiben
unberuhrt.

§49 Gerichtliche Zustiindigkeit. Fur die Entscheidung der AnsprOche
aus den §§ 45 bis 48 ist ohne ROcksicht auf den Wert des Streitgegen-
standes ausschlieBlich das Landgericht des Ortes zusti ndig, an dessen
BOrse die Einfihrung des Wertpapieres erfolgte. Besteht an diesem
Landgericht eine Kammer fOr Handelssachen, so gehurt der Rechtsstreit
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vor diese. Die Revision sowie die Beschwerde gegen Entscheidungen des
Oberlandesgerichts geht an den Bundesgerichtshof.

§72 Inhalt der BOrsenordnung. (1) Die naheren Bestimmungen fOr den
geregelten Markt sind in der BOrsenordnung zu treffen.
(2) Die B8rsenordnung muB insbesondere Bestimmungen enthalten Ober
1.   die nach § 73 Abs. 1 Nr. 1 und 2 notwendigen Anforderungen und

Angaben sowie Ober den Zeitpunkt und die Form der Verdffentli-
chung;

(...)

§ 73 Zulassungsvoraussetzungen. (1) Wertpapiere sind zum geregelten
Markt zuzulassen, wenn
1.   (...)

2.      dem   Antrag   ein vom Emittenten unterschriebener Unternehmens-
bericht zur Ver6ffentlichung beigefugt ist, der Angaben Ober den
Emittenten und die Wertpapiere enthiilt, die fOr die Anlageentschei-
dungen des Publikums von wesentlicher Bedeutung sind; insbesonde-
re sind Angaben uber die Entwicklung des Unternehmens, die
laufende Geschaftslagen und die Geschaftsaussichten sowie der letzte
veruffentlichte JahresabschluB aufzunehmen, und

(...)

§77 Unrichtiger Unternehmensbericht. Sind Angaben im Unterneh-
mensbericht unrichtig oder unvollstiindig, so gelten die Vorschriften  der
§§ 45 bis 49 entsprechend.

5. Zwitserland

Zivilgesetzbuch

Art. 8 Beweislast

Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhanden-
sein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
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Zivilgesetzbuch, Fiinfter Teil, Obligationenrecht

Art. 652a Emissionsprospekt
1 Werden neue Aktien Offentlich zur Zeichnung angeboten, so gibt die
Gesellschaft in einem Emissionsprospekt Aufschluss Ober:
1.   den Inhalt der bestehender Eintragung im Handelsregister, mit Aus-

nahme der Angabe Ober die zur Vertretung befugten Personen;
2.  die bisherige Hdhe und Zusammensetzung des Aktienkapitals unter

Angabe von Anzahl, Nennwert und  Art der aktien sowie  der  Vor-
rechte einzelner Kategorien von Aktien;

3.       Bestimmungen der Statuten  tiber eine genehmigte  oder eine bedingte
Kapitalerh6hung;

4.     die Anzahl der Genussscheine und den Inhalt der damit verbundenen
Rechte;

5.       die letzte Jahresrechnung und Konzernrechnung  mit dem Revisions-
bericht und, wenn der Bilanzstichtag mehr als sechs Monate zuruck-
liegt, Ober die Zwischenabschlusse;

6.      die  in den letzten fonf Jahren  oder  seit der Grundung ausgerichteten
Dividenden;

7.    den Beschluss uber die Ausgabe neuer Aktien.

2 Offentlich ist jede Einladung zur Zeichnung, die sich nicht an einen
begrenzten Kreis von Personen richtet.
(...)

Art. 752 Haft Ilg fiir Emissionsprospekt

Sind bei der Grundung einer Gesellschaft oder bei der Ausgabe von
Aktien, Obligationen oder anderen Titeln in Emissionsprospekten oder
iihnlichen Mitteilungen unrichtige, irrefOhrende oder den gesetzlichen
Anforderungen nicht entsprechende Angabe gemacht oder verbreitet
worden, so haftet jeder, der absichtlich oder fahrlassig dabei mitgewirkt
hat, den Erwerbern der Titel fOr den dadurch verursachten Schaden.

Art. 1156

1Anleihensobligationen durfen nur auf Grund eines Prospektes 8ffentlich
zur Zeichnung aufgelegt oder an der BOrse eingefOhrt werden.

2Die Bestimmungen uber den Prospekt bei Ausgabe neuer Aktien finden
entsprechende Anwendung; Oberdies soll der Prospekt die nahern An-
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gaben enthalten Ober das Anleihen, insbesondere die Verzinsungs- und
Ruckszahlungsbedingungen, die fOr die Obligationen bestellten besondern
Sicherheiten und gegebenenfalls die Vertretung der Anleihensgliubiger.

3Sind Obligationen ohne Zugrundelegung eines diesen Vorschriften
entsprechenden Prospektes ausgegeben worden, oder enthiilt dieser
unrichtige oder den gesetzlichen Erfordernissen nicht entsprechende
Angaben, so sind die Personen, die absichtlich oder fahrliissig mitgewirkt
haben, solidarisch fOr den Schaden haftbar.
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Stellingen
behorende bij het proefschrift van M.A. Blom 'Prospectusaansprakelijkheid van
de lead manager' Katholieke Universiteit Brabant, 7 oktober  1996

1.     Het belangrijkste middel dat de lead manager bij zijn due diligence onder-
zoek moet gebruiken is gezond verstand.

2.      Artikelen 6:194 e.v. BW dienen niet van toepassing te zijn op de openbaar-
making van prospectussen als bedoeld in de Wet toezicht effectenverkeer en
de Wet toezicht beleggingsinstellingen.

3.     Het is in het belang van de stabiliteit van het Nederlandse financiele stelsel
wenselijk via artikel 6:110 BW bij Algemene maatregel van Bestuur grenzen
te stellen aan de mogelijke aansprakelijkheid van bij uitgifte van een pros-
pectus betrokken financiele instellingen.

4.    Rangwisseling als bij hypotheken mogelijk is krachtens artikel 3:262 BW
dient ook bij pandrecht mogelijk te zijn.

5.      In het arrest inzake Van Berkel/Tribosa (HR 25 januari 1991, NJ 1992, 744)
oordeelde de Hoge Raad ten onrechte dat de regel 'koop breekt geen huur'
(mikel  7A: 1612 BW) meebrengt dat een v66r de verkoop van een verhuurde
zaak onder de huurder gelegd beslag ook rust op de huurpenningen die na de
overdracht van de zaak ontstaan, met als argument dat in de vervreemding
van de verhuurde zaak de vervreemding van het vorderingsrecht ligt beslo-
ten. Dit oordeel miskent dat de regel *koop breekt geen huur' niet meebrengt
dat de verkoper huurtermijnen zou vervreemden die pas na de vervreemding
ontstaan, doch dat de huurovereenkomst overgaat op de koper als bron van
verbintenissen waaruit na de overgang nieuwe huurtermijnen ontstaan (zie
Kwartaalbericht Nieuw BW 91/3, p. 72-73).

6.    In het Nederlandse recht bestaat behoefte aan de mogelijkheid een zeker-
heidsrecht ten behoeve van een groep crediteuren te doen houden door een
partij die zelf geen crediteur van de door dat zekerheidsrecht gedekte vorde-
ringen is, zoals de zekerheidsagent in Anglosaksische rechtsstelsels.

7. Krachtens anikel 6: 114 lid 2 BW vindt girale betaling plaats op het tijdstip
waarop de rekening van de schuldeiser wordt gecrediteerd, doch dat neemt
niet weg dat de corresponderende wijzigingen van de verhoudingen tussen de
opdrachtgever en zijn bank respectievelijk die tussen de begunstigde en
diens bank kunnen plaatsvinden op een ander tijdstip dan dat waarop bedoel-
de creditering plaatsvindi



8.      In zijn uitspraak inzake Bank Mees en Hope/Loeffen qq (HR 8 juli 1987, NJ
1988,104) neemt de Hoge Raad ten onrechte de mogelijkheid aan van nietig-
heid van de vermindering van een schuld als gevolg van een verrekening die
van rechtswege plaatsvindt in een rekening-courantverhouding. De Hoge
Raad miskent daarbij dat de vermindering van een schuld niet een rechtshan-
deling is die door nietigheid rechtsgevolg kan ontberen, doch zelf een rechts-
gevolg is dat 6fwel intreedt en dan derhalve niet nietig is 6fwel niet intreedt
en dan evenmin nietig is (zie De Bankier als Jurist tegen wil en dank, Lang-
man-bundel, p.29-31).

9.       De 'publish of perish'-gedachte die in sommige kringen heerst heeft het ge-
vaar in zich dat een zodanige stroom van weinig creatieve en elkaar herha-
lende publicaties ontstaat dat de overzichteli»eid er wellicht mee gediend
zou zijn indien een gedeelte van die publicaties zelf zou 'perish'-en in plaats
van te worden gepubliceerd.

10.   De snelheid waarmee de aardschol waarop China rust zich verplaatst in de
richting van de Verenigde Staten is wellicht de beste graadmeter voor de
snelheid waarmee de toenadering tussen deze landen plaatsvindt.

11.    De slogan 'met een autotelefoon gaat je werk altijd door' miskent dat ge-
sprekken via de autotelefoon vaak betrekking hebben op de temperatuur van
Bokma.
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