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Voorovereenkomst tot oprichting bv bij bedrijfsfusie 

(bedrijfsfusie in de zin van artikel 14 Vpb) 

 

De ondergetekenden: 

 

[naam] handelend namens de besloten vennootschap [bedrijfsnaam] B.V. (i.o.)*, hierna te noemen:  

houdstervennootschap 1 

 

[naam] handelend namens de besloten vennootschap [bedrijfsnaam] B.V. (i.o.)*, hierna te noemen: 

houdstervennootschap 2 

 

verklaren namens voornoemde houdstervennootschappen 1 en 2, ten behoeve van na te noemen op 

te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna te noemen: de 

vennootschap, het volgende voornemens te zijn: 

 

Lid 1 

De ondergetekenden zullen namens de houdstervennootschappen 1 en 2 zo spoedig mogelijk nadat 

alle daartoe vereiste formaliteiten zullen zijn vervuld, overgaan tot oprichting van de vennootschap, 

zulks ter voortzetting van de door de houdstervennootschappen 1 en 2  gedreven onderneming, 

[bedrijfsnaam], deze onderneming hierna aan te duiden als: de onderneming. 

 

Lid 2 

De vennootschap zal dragen de naam [bedrijfsnaam] B.V. dan wel een nader overeen te komen 

naam. 

 

Lid 3 

De vennootschap zal haar zetel hebben te [plaatsnaam] 

 

Lid 4 

De vennootschap zal zich ten doel stellen: 

• de [invullen]; 

• het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, 

financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van goederen;  

• het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van andere ondernemingen; 

• het voorzien in de behoefte aan financieringsmiddelen van groepsmaatschappijen en anderen; 

• het uitvoeren van en het verlenen van medewerking aan de uitvoering van pensioenregelingen en 

lijfrenteovereenkomsten; 

• voor zover daarop in de statuten niet een uitzondering is gemaakt- het sluiten van 

overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 

verbindt; 

• het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband kunnen houden met of 

bevorderlijk kunnen zijn voor één van de omschreven doeleinden. 

 

Lid 5 

In de periode tussen [datum] 20[jaartal] en de dag van oprichting van de vennootschap wordt de 

onderneming voor rekening en risico van de vennootschap gedreven.  

 

Lid 6 

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap zal nog nader worden vastgesteld, maar is verdeeld in 

gewone aandelen (en cumulatief preferente aandelen.*).  In het geplaatst kapitaal zal worden 

deelgenomen door houdstervennootschap 1 en 2. 


