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Opgave 1 
 
SecurIT nv in Drachten verzorgt de toegangsbeveiliging voor bedrijven. SecurIT 
verkoopt en levert pasjes, afleesapparatuur en tourniquets. Met de komst van de 
OV-chipkaart wil de directie ook op de openbaarvervoermarkt actief worden.  
 
De creditzijde van de balans (getallen x € 1.000) van SecurIT ziet er op  
1 januari 2009 als volgt uit. 
 
Maatschappelijk aandelenkapitaal 5.000  
Aandelen in portefeuille 3.800  
Geplaatst aandelenkapitaal    1.200 
Agioreserve       908 
Overige reserves    2.192 
Lang vreemd vermogen    6.600 
Kort vreemd vermogen    2.400 
  13.300 

 
Een aandeel SecurIT heeft een nominale waarde van € 4,-. 
De aandelen SecurIT zijn door middel van twee emissies geplaatst: één bij de 
oprichting in 2000 en één in 2004. De emissie in 2004 betrof 175.000 aandelen, 
die zorgden voor een totale toename van het eigen vermogen met 
€ 1.428.000,-. 
 

2p 1 Bereken tegen welke emissiekoers in euro’s de aandelen bij de oprichting in 
2000 zijn geplaatst. 
 
Hieronder staat het verloop van de AEX-index en het verloop van de koers van 
een aandeel SecurIT.  
 
 1 januari 2007 1 januari 2008 1 januari 2009 
AEX-index 500 510 250 
SecurIT   16 17,92 8,20 

 
2p 2 Is de mutatie in procenten per jaar ten opzichte van 1 januari van de koers van 

het aandeel SecurIT in de jaren 2007 en 2008 groter dan die van de AEX-index?  
Motiveer het antwoord met een berekening. 
 
Begin 2009 heeft SecurIT € 2.500.000,- extra vermogen nodig om apparatuur in 
stads- en streekbussen in het noorden van het land te kunnen plaatsen en 
onderhouden. Door de in 2008 ontstane financiële crisis lukt het niet om nieuw 
vreemd vermogen aan te trekken.  
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Een particuliere belegger, Yin Pin, is bereid in de benodigde € 2.500.000,- te 
voorzien door nieuw uit te geven aandelen te kopen tegen de koers van  
1 januari 2009. Deze belegger, die nog geen aandelen SecurIT in bezit had, 
krijgt daarmee een meerderheidsbelang (= meer dan de helft van de geplaatste 
aandelen) in SecurIT.  

2p 3 Toon met behulp van een berekening aan dat Yin Pin onder deze voorwaarden 
een meerderheidsbelang in SecurIT krijgt. 
 
Een meerderheidsbelang van Yin Pin in SecurIT betekent niet automatisch dat 
de feitelijke zeggenschap ook bij Yin Pin ligt. 

1p 4 Op welke wijze kan de directie van SecurIT voorkomen dat Yin Pin de feitelijke 
zeggenschap binnen de nv krijgt? 
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