
12 13Samenspraak • juni 2020 Samenspraak • juni 2020

Dossier

Ruim veertig groeibedrijven 
hebben dankzij de NPEX-effec-
tenbeurs hun vermogenspositie 
flink versterkt door de uitgifte 
van achtergestelde obligaties 
en certificaten van aandelen. 
“Ondernemingen en beleggers 
weten ons te vinden,” vertelt 
CCO Alan van Griethuysen. Een 
gesprek over rendement en 
risico’s, de wasstraat van NPEX 
en de rol van Dirkzwager. “Een 
logische keuze.”

“Bedrijven én beleggers 
weten ons te vinden”

NPEX-effectenbeurs voor middelgrote ondernemingen

 N PEX is opgericht in 
2008 en is de afkorting 
van Nederlandsche 
Participatie Exchange. 
NPEX is met vijftien 

medewerkers gehuisvest in een 
bescheiden kantoorunit op de 19e 
verdieping van het World Trade 
Center in Den Haag. De effecten-
beurs biedt plaats aan middelgrote 
Nederlandse ondernemingen die 
financiering zoeken door de uit-
gifte van verhandelbare (meestal) 
achtergestelde obligaties of certifi-
caten van aandelen. Het gaat door 
de bank genomen om bedrijven 

met 15 tot 250 medewerkers en een 
omzet van 5 tot 80 miljoen euro. 
In haar vijf jaar van non-bancaire 
financiering heeft NPEX voor 
ruim veertig ondernemingen in 
52 rondes meer dan 112 miljoen 
euro uit de markt gehaald.
“Banken lenen steeds minder 
scheutig geld uit aan bedrijven, mede 
door stringente wet- en regelgeving,” 
vervolgt Van Griethuysen. “Als de 
bank het welletjes vindt, kan NPEX 
uitkomst bieden in de vorm van ach-
tergestelde obligaties of certificaten 
van aandelen. Daarvoor zijn geen 
onderpand of zekerheden nodig. En 
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ze verbeteren de balans door ver-
sterking van het eigen vermogen. De 
gemiddelde rente op zo’n obligatie 
ligt weliswaar tussen de 6% en 9%, 
maar dit is nog steeds goedkoper 
dan wanneer grote instituten ach-
tergesteld geld willen uitlenen.”

NPEX-wasstraat
NPEX is een officiële effectenbeurs 
die in het bezit is van een speciale 
Europese MTF-vergunning voor 
handelsplatforms. NPEX staat on-
der doorlopend toezicht van zowel 
De Nederlandsche Bank, de Auto-
riteit Financiële Markten (AFM) als 
de Europese Autoriteit voor effecten 
en markten (ESMA). NPEX noteert 
de genoemde effecten en kopers 
kunnen ze op hun beurt weer verko-
pen op het handelsplatform van 
NPEX. De certificaten van aandelen 
en de achtergestelde hoogrentende 
obligaties van de groeibedrijven 
zijn aantrekkelijk voor beleggers, 
hoewel ze terughoudender zijn 
in de huidige coronaperiode en 
sommige ondernemingen hun 
emissie uitstellen tot het klimaat 
verbetert. Er zijn ook bedrijven die 
hun langetermijnstrategie willen 
realiseren en een obligatie uitge-
ven. Inmiddels bezitten elfduizend 
particulieren effecten via NPEX. Ze 
kunnen vanaf € 1.000 (obligaties) 
of € 500 (aandelen) meedoen. 
Rendement en risico zijn com-
municerende vaten. Vandaar dat 
bedrijven eerst grondig en zorgvul-
dig worden gescreend. Daartoe is 
de ‘NPEX-wasstraat’ ontwikkeld. 
De naam van deze twee tot drie 
maanden durende procedure is een 
knipoog naar BOB Autowas, een 
genoteerd bedrijf van het eerste 
uur. De NPEX-wasstraat begint 
met een eerste kennismaking. 
Van Griethuysen: “Daarin zet de 
ondernemer het business- en 
toekomstplan uiteen waarvoor 
hij kapitaal zoekt. Als de eerste 
indrukken positief zijn, vragen we 
de jaarrekeningen van de afgelopen 
drie jaar, waarvan er in beginsel 
minimaal één winstgevend moet 
zijn geweest. En we vragen een 

prognosebalans. Vervolgens doet 
een door toezichthouder ESMA 
goedgekeurd onafhankelijk rating-
bureau een balansrating. Als het 
cijfer daaruit binnen onze marges 
voor aanvaardbare risico’s ligt, 
volgt er een mini due diligence. 
Een boekenonderzoek waarin de 
onderneming ook moet investeren. 
Een (opnieuw) onafhankelijk cor-
porate finance bureau controleert 
dan de cijfers, het businessplan en 
de onderneming. Uit de due dili-
gence, die redelijk diepgaat, komt 
een stoplichtenrapport dat met de 
onderneming wordt besproken.

Prospectus
Als uiteindelijk de groene, oranje 
en rode lichten met elkaar in balans 
zijn, komt een kantoor als Dirkzwa-
ger om de hoek kijken om een pros-
pectus voor beleggers te schrijven 
(zie kader). “De prospectus moet 
een helder inzicht bieden in de 
onderneming, inclusief financiële 
paragraaf, risicoparagraaf en de 
bestemming voor het opgehaalde 
geld,” benadrukt Van Griethuysen. 
“Daartoe hebben we een sjabloon 
laten ontwikkelen. Zodoende 
beslaat de prospectus rond de 
honderd pagina’s, alle in begrijpelijk 

NPEX en Dirkzwager
Dirkzwager assisteert en adviseert ven-
nootschappen die hun (achtergestelde) 
obligaties en (certificaten van) aandelen 
naar de beurs NPEX brengen bij het 
opstellen van de prospectus. Meestal 
is dit een volgens de wet (en de AFM) 
verplicht document en bij NPEX altijd 
een vereiste. De prospectus biedt beleg-
gers alle essentiële informatie over de 
onderneming en de aanbieding, zodat ze 
een afgewogen oordeel kunnen vormen 
om al dan niet te investeren. 
“Onze belangrijkste taak is om alle 
reële risico’s in kaart te brengen en op 
de juiste manier te benoemen,” vertelt 
advocaat Rob van Houts. “Daartoe voeren 
we een due diligence uit op de belang-
rijkste (financierings)contracten van de 
onderneming en de lopende verplichtin-
gen daaruit. Verder begeleiden we het 
bedrijf bij de beursgang en het vervolg 
daarop. Zo is de onderneming conform 
Europese regelgeving verplicht wezen-
lijke feiten te melden die zich voordoen 
gedurende de notering aan NPEX.”
Alle ondernemingsrechtelijke aspec-
ten die bij een uitgifte van effecten 
komen kijken, worden begeleid vanuit 
het notariaat van Dirkzwager. “Zoals 
de oprichting van een STAK (stichting 
administratiekantoor) bij het uitgeven 
van certificaten van aandelen,” geeft 
kandidaat-notaris Deline Kruitbosch als 
voorbeeld. “Kortom, we werken intensief 
samen om het gehele proces tot een 
goed einde te brengen.”

Nederlands, met zo min mogelijk 
doublures en juridische terminolo-
gie. Concepten van de prospectus 
gaan bij NPEX meerdere malen 
minutieus door de molen. Over de 
kwaliteit en begrijpelijkheid van de 
informatie krijgen we van beleg-
gers dan ook veel complimenten.” 
“Het mooie is dat we van onder-
nemers vaak horen dat dit ge-
hele proces, de wasstraat, hen 
dwingt om hun bedrijfsvoering 
nog eens nauwkeurig onder de 
loep te nemen. Daar komen ze in 
de waan van de dag zelden aan 

toe en ze leren er erg veel van.”
“Een ander voordeel is dat een no-
tering via NPEX voor de nodige pu-
bliciteit zorgt in vooral de financiële 
media. Ten slotte wordt via NPEX 
een groep ambassadeurs gecreëerd 
die het leuk vindt te investeren in 
Nederlandse ondernemingen. Mini-
maal één keer per half jaar krijgen 
de beleggers een update over ‘hun’ 
onderneming. En jaarlijks is er een 
bijeenkomst waar de ondernemer 
en de belegger elkaar in de ogen 
kijken. Vanwege corona vinden deze 
nu plaats via videoconferencing.”

Logische keuze
Dirkzwager is een van de vier kanto-
ren die voor NPEX werkt. “We willen 
dat een gespecialiseerde effecten-
advocaat zich met de prospectus 
bezighoudt. Anders duurt het te lang 
en is de kwaliteit ervan vaak beneden-
maats, zo hebben we geleerd. Boven-
dien kijken we altijd nadrukkelijk of het 
kantoor past bij de onderneming en er 
voeling mee krijgt. We hebben ook ge-
keken naar de geografische spreiding, 
zoals in het oosten van het land, waar 
we regelmatig proposities doen. Dirk-
zwager is dan een logische keuze.”  

“Als de bank het welletjes 
vindt, kan NPEX uitkomst 
bieden in de vorm van 
achtergestelde obligaties of 
certificaten van aandelen. 
Daarvoor zijn geen 
onderpand of zekerheden 
nodig.” 


