Accountantsverklaring ex artikel 2:328 lid 1 BW
Opdracht
Wij hebben een onderzoek ingesteld naar het voorstel tot fusie d.d. … XXXX (datum) tussen …
(naam verkrijgende vennootschap) 1) te … (statutaire vestigingsplaats) en … (naam verdwijnende
vennootschap) 1) te… (statutaire vestigingsplaats).
Het voorstel is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de besturen van beide vennootschappen.
Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring, zoals bedoeld in artikel 2:328 lid 1
BW, inzake het voorstel te verstrekken.
Werkzaamheden
Onze werkzaamheden zijn verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen
met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dienen onze werkzaamheden
zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen
dat:
1. de in het voorstel tot fusie opgenomen ruilverhouding van de aandelen, als bedoeld in art.
2:326 BW, redelijk is;
2. het eigen vermogen van de verdwijnende vennootschap op .. ....XXXX (datum) van …
(naam verdwijnende vennootschap) 1), bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer
in Nederland als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste
overeenkwam met het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke aandelen 3) die haar
4) aandeelhouders ingevolge de fusie verkrijgen.
Wij zijn van mening dat onze werkzaamheden een deugdelijke grondslag vormen voor ons oordeel.
Oordeel
Wij zijn van oordeel dat:
1. de in het voorstel tot fusie opgenomen ruilverhouding van de aandelen, zoals bedoeld in
art. 2:326 BW, mede gelet op de bij het voorstel tot fusie gevoegde stukken, redelijk is;
2. het eigen vermogen 2) van de verdwijnende rechtspersoon op .. ....XXXX (datum) van …
(naam verdwijnende vennootschap) 1), bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer
in Nederland als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste
overeenkwam met het nominaal gestorte bedrag op de gezamenlijke aandelen 3) die haar
4) aandeelhouders ingevolge de fusie verkrijgen ad € ……… (,vermeerderd met betalingen
waarop zij krachtens de ruilverhouding recht hebben) 5).
Deze verklaring is uitsluitend uitgebracht ten behoeve van de voorgestelde transactie en kan
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Plaats, datum

Ondertekening

1) Eventueel achter de naam toevoegen: ‘(verkrijgende vennootschap)’ respectievelijk ‘(verdwijnende
vennootschap)’.
2) Ingeval van meerdere verdwijnende vennootschappen: ‘de som van de eigen vermogens ad € … van …
(namen verdwijnende vennootschappen), elk bepaald naar de dag waarop haar jaarrekening of tussentijdse
vermogensopstelling betrekking heeft, bij toepassing van …’ enz.
3) Eventueel toevoegen: ‘… (naam verkrijgende vennootschap)’ of ‘… (naam verkrijgende vennootschap), dan
geheten …’.
4) Respectievelijk: ‘hun’.
5) Indien van toepassing.

