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EEN AANDEELHOUDER BIJ

rijf Cryo-Save as sinds 2009 genoteerd
, maar toch he het al historie geschreven.

voorzitter. Hij wordt niet-uitvoerend

bestuurder. Nog geen halfjaar later

gaat de wens van Salveo alsnog in

vervulling. Cryo-Save neemt een

groot deel van de activiteiten van

Salveo over en Frédéric Amar wordt

tijdens een nieuwe vergadering met

aandeelhouders benoemd tot ceo.
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De ontwikkelingen bij Cryo-Save

staan voor meer dan een ordinaire

strijd om de macht over een bedrijf.

Allereerst is duidelijk geworden hoe

de rechter oordeelt over het gebruik

van responstijd, waarbij aandeel-

houders even op afstand worden

gezet. Bij deze eerste beoordeling

blijkt dat de ruimte voor een bestuur

om de responstijd in te roepen re-

delijk groot is als er voorstellen van

aandeelhouders zijn die voor een

verandering in de strategie van het

bedrijf kunnen zoÍgen. Als bestuur-

ders de pauzeknop indrukken, ma-

ken zij volgens de rechters van de

Ondernemingskamer geen inbreuk

op rechten van aandeelhouders zo-

als het recht op vergadering of het

wettelijke agenderingsrecht, waar-

mee onderwerpen op de agenda

van een vergadering geplaatst kun-

nen worden.
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Ook speelt bij Cryo-Save wat bij meer

kleine beursfondsen aan de orde

is. Door verwevenheid van bedrijf

en grootaandeelhouder is niet hele-

maal duidelijk wie welke belangen

heeft.Als directeuren aandeelhouder

van Salveo heeft Amar belang bij de

winstgevendheid van zijn investering

in Cryo-Save en de samenvoeging

van beide ondernemingsactiviteiten.

Als bestuurder van beide onderne-

mingen kan hij kennis combineren

en de besluitvorming over de stra-

tegie bij Cryo-Save in zijn voordeel

beinvloeden. Zijn plan om Salveo te

laten overnemen door Cryo-Save is

in ieder geval gelukt. Vraag is of an-

dere aandeelhouders op de hoogte

zijn van alle afspraken, waaroveÍ ze

wel geinformeerd moeten worden

als het over deze transactie gaat. Hun

kennisachterstand ten opzichte van

de grootaandeelhouder is in elk ge-

val erg groot. Redenen te over orr

op de AvA van Cryo-Save op 14 mer

2014 nog eens uitgebreid met hei

bestuur en Fredéric Amar te spreken.

Cryo-Save haalt stamcellen uit

navelstrengbloed van pas bevallen

vrouwen om die cellen laterte ge-

bruiken als de personen in kwestie

ziek worden. Die'levensverzekerin g

kost al snel een paar duizend euro,

Het bedrijf maakt geen winst. ln

2012 noteerde Cryo-Save op een

omzet van 37 miljoen euro een

verlies van één miljoen euro door

hevige verliezen bij de inmiddels

ontmantelde Franse vestiging. AÊ

gelopenjaar daalde de omzet naar

30 miljoen en steeg het verlies naar

2,4 miljoen euro. De beurskoers is

sinds de entree van Frédéric Amar:

bedrijf Salveo als aandeelhouder

met circa 20 procent gestegen.

Stamc

a tien maanden du-

wen en trekken heeft

de Franse onderne-

mer Frédéric Amarzijn

zin. Sinds eind maart

is hij de baas bij het

Zutphense Cryo-Save, dat stamcellen

opslaat van pasgeboren baby's.
'r mei vorig jaar kocht Amar via

: 1n bedrijf Salveo, ook actief in stam-

:: len, een fors belang in Cryo-Save.

',1:t 27 procent van de aandelen op

:: K laat Salveo zijn invloed direct gel-

::n. Hij roept het Cryo-Save-bestuur

:p om aandeelhouders voor een ver-

gadering bijeen te roepen. Als die dit

,veigeren doet 5alveo-eigenaar Amar

het zelf maar.ïjdens die bijeenkomst
,,',,i1 de Fransman zich tot bestuur:-

,oorzilter la:er cenoemen. Eenma.

in die posirle zal hij de mogelijkheic

recbeir o'r 'zijn' Salveo samen ta

.::c:n rei Cryo-Save.
t,iaar het bestuur van Cryo-Sa, =

::: ,,',,einig in de daadkracht ,,:-

zrjl nieuwe grootaandeelhouder' :-
Kiest voor een unieke verdedic -:
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Als eerste bedrijf ooit deed Cryo-Save een beroep op
de responstfid, de'pauzeknop' om tijdelijk beschermd
te zijn tegen inmenging van een aandeelhouder. Die
aandeellrouder is nu de baas bij het bedrijf.

Als eerste'r=c:riardse beursfonds

oort haal: r:r de ,,'iettelijk geregelde

'responsr_c, ar stal om ti.1d te kopen.

l'e cauzeknop' maakt het

beci'i ,.en nogelijk maximaal 180

dag-.1 1n relatieve rust bedenktijd

te nemen als aandeelhouders een

onderwerp op de agenda van de

aandeelhoudersvergadering willen

zetten dat kan leiden tot wijziging

van de strategie.

Er volgt een procedure bij de

Ondernemingskamer die Cryo-Save

wint: het bedrijf krijqt tijd en benut

die om een compromis te sluiten

met zijn belager. ln november treedt

Frédéric Amar van Salveo toe tot
het bestuur, zij het niet als bestuurs-
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