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INSPIRATIE
Steeds meer bedrijven weten de 
weg naar de kapitaalmarkt en dus 
naar NPEX te vinden. Om vaak 
uiteenlopende redenen melden 
deze ondernemers zich bij ons. 
Enerzijds omdat de banken onze 
vorm van financiering steeds minder 
aanbieden. Anderzijds omdat steeds 
meer ondernemers inzien wat de 
extra waarde is van een gang naar de 
effectenbeurs.  

Naast het ophalen van financiering 
krijgt uw onderneming een enorme 
boost in naamsbekendheid. De 
ondernemer doet een interview met 
mediaprofessionals. Daarna wordt 
er een officieel persbericht verstuurd 
naar de diverse Nederlandse media. 
Telegraaf, FD, IEX, Beurs.nl en diverse 
andere financiële media pakken die 
berichtgeving vaak op.  

Zo is het eens gebeurd dat BOB 
Autowas het RTL Nieuws van half acht 
heeft gehaald. Dat komt ook omdat 
deze ondernemer een bijzonder 
verhaal heeft te vertellen.  
Een gang naar de effectenbeurs 
is meer dan financiering voor uw 
bedrijf alleen. U creëert een groep 
met beleggers die fan worden van uw 
onderneming. Deze fans noemen wij 
bij NPEX uw ambassadeurs. 
Die beleggers vinden het hartstikke 
leuk en interessant om te investeren 
in lokale of wat meer nationaal of 
internationaal gerichte Nederlandse 
ondernemingen. Vaak zijn deze 
beleggers zelf ook oud-ondernemers, 
hebben hun bedrijven succesvol 
verkocht of overgedragen en willen 
toch betrokken blijven bij Nederlandse 
groeiondernemingen.  

Ondanks dat bedrijven bij ons 
meestal obligaties uitgeven, voelen 
deze beleggers zich toch een beetje 
aandeelhouder. De aandacht en 
betrokkenheid is vaak wederzijds. De 
beleggers worden de ambassadeurs 
van uw onderneming en de 
ondernemingen de ambassadeurs van 
NPEX. 

Om die wisselwerking bij iedere 
nieuwe emissie iedere keer weer 
te zien ontstaan is fantastisch. 
De beleggers genieten een mooi 
rendement. De ondernemer kan zijn 
groeiambities realiseren. Wij als 
effectenbeurs staan daar precies 
tussenin en maken het mogelijk. Dat is 
toch een prachtige ontwikkeling?
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