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‘Liquiditeit effecten vergroot dankzij online beurshandel’

NPEX-beurs trekt nieuwe
beleggers en bedrijven aan
Met de lancering van een nieuw
online handelssysteem met
dagelijkse koersvorming trekt
de NPEX-effectenbeurs nieuwe
bedrijven én beleggers aan.
Tussen ‘s ochtends 10.00 uur
en ’s middags 16.00 uur is het
sinds juni van dit jaar mogelijk
om elke dag te handelen in
aandelen en obligaties van de
aan de NPEX-beurs genoteerde
ondernemingen en instellingen.
Volgens Mark van der Plas, CEO van
NPEX, is de beurshandel een belangrijke
stap in de ontwikkeling van de beurs
voor middelgrote mkb-ondernemingen.
Het geeft beleggers de mogelijkheid om
hun stukken via de beurs te kopen en te
verkopen. Tot dusver konden beleggers
alleen van hun stukken af via een
veilingsysteem. Nu is er een orderboek,
te vergelijken met het handelssysteem bij
andere effectenbeurzen.
,,Dankzij deze continue handel is de
liquiditeit van genoteerde effecten
vergroot; de prijsvorming is daardoor voor
beleggers die willen kopen of verkopen
sterk verbeterd”, aldus Van der Plas.

Succesvol

Middelgrote mkb-ondernemingen deden
de afgelopen jaren een succesvol beroep
op het netwerk van meer dan 10.000
NPEX-beleggers. Meer dan €114 miljoen
aan groeivermogen trokken zij aan via de
uitgifte van obligaties en aandelen. Met
het nieuwe kapitaal konden de bedrijven,
zoals De Vegetarische Slager, CTOUCH,

NPEX heeft twee nieuwe partners:
Corporate Finance Boutique Chestnut
en accountant Crowe Foederer. Ze
worden actief op het terrein van
de Limited Sanity Check. Dit is een
vast onderdeel van de procedure
om tot een notering aan de NPEXeffectenbeurs te komen. Het zijn goed
ingevoerde deskundige adviseurs
met een uitgebreid trackrecord in
de markt van bedrijfsovernames en
bedrijfsfinancieringen in het MKB+ en
in het mid-corporate segment.

Van Aalst Group:
meer omzet in ‘19
De NPEX-directie: CCO Alan van Griethuysen (links) en CEO Mark van der Plas.
HyGear, Society Shop, RR Mechatronics
en bijvoorbeeld ook Bouman Industries
investeringen doen om hun groei te
realiseren. De afgelopen jaren vonden
52 zogeheten ‘listings’ plaats.

Corona

Ook in de maanden van de coronacrisis
gingen bedrijven ‘naar de beurs’ van NPEX.
Zo schreven onder andere PerfoTec, actief
in de verpakkingsindustrie van groente,
fruit en bloemen, Tubes, LiveChat en WAAR
Nederland, bekend van de gelijknamige
winkelketen, obligatieleningen uit waarop
beleggers inschreven.
Alan van Griethuysen, CCO van NPEX,
vindt het begrijpelijk dat beleggers in het
tweede kwartaal van 2020 vanwege de
onzekerheid aarzelden om in te schrijven.
,,Inmiddels zien we dat het vertrouwen

terug komt in de markt”, aldus Van
Griethuysen. De inschrijvingsperiode van
sommige emissies is verlengd om beleggers
de kans te geven mee te doen.
NPEX heeft zich in de afgelopen jaren
ontwikkeld tot een betrouwbare partij
voor non-bancaire financiering. Voordat
ondernemingen worden toegelaten tot
de NPEX-beurs moeten ze voldoen aan
een aantal voorwaarden. Een zogeheten
‘samitycheck’ wordt standaard uitgevoerd
en uiteindelijk stelt NPEX ook een
uitvoerige prospectus op.
ADRES NPEX
World Trade Center
Prinses Margrietplantsoen 76
2595 BR Den Haag

Website NPEX.nl compleet vernieuwd
Sinds kort is de website van NPEX in
een compleet nieuwe jas gestoken.
Met duidelijke informatie voor
beleggers, die willen investeren in
groeibedrijven, en voor ondernemers
van middelgrote mkb-ondernemingen
die op zoek zijn naar groeikapitaal.
Landelijke media berichten regelmatig
over nieuwe NPEX-emissies, maar alle
informatie over de ondernemingen
en de voorwaarden waartegen de

Nieuwe partners
voor NPEX-beurs

beleggers kunnen inschrijven zijn op
de voet te volgen via npex.nl. Relevante
bedrijfsinformatie, de prospectus en

nieuws- en persberichten zijn hier
ook uitstekend vindbaar. Ook wordt
er uitleg gegeven over de kosten voor
beleggers en hoe je een NPEX-rekening
kunt openen.
Via mijn.npex.nl kunt u inloggen in uw
persoonlijke online NPEX-omgeving.
Hier kunt u uw persoonlijke gegevens
inzien en wijzigen. Ook schrijft u in via
mijn.npex.nl op nieuwe aandelen- en
obligatie-uitgiftes.

Van Aalst Group B.V, gevestigd in
Dordrecht, meldt dat de omzet vorig
jaar steeg van €13 naar €20 miljoen.
Belangrijk deel van deze groei werd
veroorzaakt door de stijgende stroom
huuropbrengsten van de Safeway
loopbruggen. De vloot van beweging
gecompenseerde loopbruggen
nam toe van 3 naar 6 units, mede
mogelijk gemaakt door de nieuwe
obligatiehouders die gebruik maakten
van het NPEX-platform.

MTD: uitstel van
grote evenementen
De uitgifte van obligaties door
MTD, internationaal dienstverlener
op het gebied van tijdelijke
waterinfrastructuren voor events
(waaronder die van schoon drinkwater)
uit Tilburg, is succesvol gebleken.
De NPEX-beleggers investeerden ruim
€2.6 miljoen in MTD via een 5-jarige
obligatielening (rente 9%), waarmee het
bedrijf uit de voeten kan om uitgewerkte
groeiplannen te realiseren.
MTD moest door het uitstel van een
aantal evenementen vanwege de
coronacrisis, onder meer de Olympische
Spelen in Tokio, in de afgelopen
maanden versneld maatregelen nemen.
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Alan van Griethuysen

Inschrijven op emissies

Hoe open ik een rekening?

Op www.npex.nl staan de emissies
waarop ingeschreven kan worden.
Bij ‘inschrijven’ kunt u het gewenste
aantal effecten aangeven. Er kan
ingeschreven worden met 0 euro op de
rekening. De inschrijving is definitief
als het volledige bedrag (plus kosten) is
betaald.

Het openen van een rekening is eenvoudig.
U gaat allereerst naar www.npex.nl/
openen-rekening en u volgt dan de
stappen uit het online
aanmeldformulier. NPEX
streeft ernaar uw rekening
binnen twee werkdagen te
openen.

Succes RR Mechatronics met NPEX
Stimuleer beleggen
voor particulieren
Het tweede kwartaal van dit jaar was
in meerdere opzichten voor beleggend
Nederland turbulent te noemen.
Uiteraard waren én zijn er zorgen
over de mondiale uitbraak van het
coronavirus en over de gevolgen voor
onze samenleving en de Nederlandse
economie.
De omvang van de recessie is niet
duidelijk. Dankzij steunmaatregelen
van de overheid via onder
meer overbruggingskredieten
van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen en de
NOW regeling, waarmee een deel van
de loonkosten wordt vergoedt, kunnen
bedrijven overeind worden gehouden.
De fluctuaties op de wereldwijde
effectenbeurzen als gevolg van de
pandemie bezorgen beleggers soms
moeilijke momenten.
Ondertussen zie je dat ondernemers
keihard knokken voor hun levenswerk.
Voor de overheid ligt er een
belangrijke taak om beleggers te laten
investeren in de toekomst van het
Nederlandse mkb. Als NPEX weten
we hoe vitaal en toekomstgericht
deze ondernemingen zijn. In talloze
branches, zoals health, tech,
duurzaamheid, energie en andere
innovatieve sectoren liggen er
geweldige groeikansen die bijdragen
aan de versterking van onze
economie.
Met vier collega-bedrijven, actief
in de non bancaire financiering,
hebben wij daarom het kabinet
dringend opgeroepen om
investeringen van particulieren aan
het groot mkb te stimuleren door
een vrijstelling te introduceren in
de vermogensredementsheffing
en het beschikbaar stellen van
garantieregelingen. Ik beveel van
harte ons position paper aan dat op
de website www.npex.nl is te vinden.
Nederland is van oudsher
een spaarzaam land. Als de
mogelijkheden voor particulieren
om te lenen aan het mkb vanuit de
overheid worden versterkt, heeft dat
geweldige voordelen. De recessie
zal minder diep zijn, faillissementen
kunnen worden voorkomen en
werkgelegenheid wordt door een
aantal eenvoudige maatregelen
veiliggesteld. Kom op kabinet, aan de
slag!
Alan van Griethuysen
CCO NPEX
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De ambities van RR Mechatronics,
medisch technologie-specialist in
ontwikkeling van instrumenten voor
bloeddiagnostiek voor ziekenhuizen,
laboratoria en farmaceutische
bedrijven, om te groeien liggen
volledig op koers.

en erfelijke sikkelcelziekte, heeft meteen
aan het begin van de coronacrisis een
aantal adequate maatregelen genomen.
RR Mechatronics gaf voor de derde
achtereenvolgende keer met succes via de
NPEX-effectenbeurs een 8% achtergestelde
obligatielening uit met een looptijd van 5
jaar om de geplande innovaties en groei te
realiseren.
De opbrengst van drie miljoen euro is
bedoeld voor de financiering van het
ontwikkelingsprogramma dat inzet op
medische technologie op het gebied
van in-vitro diagnostiek in het segment

Het bedrijf uit Zwaag, waarvan wereldwijd
instrumenten worden gebruikt in grote
en kleine laboratoria van onder meer
ziekenhuizen voor de meting en analyse
van bloed, o.a. voor meting bloedbezinking
en meting en monitoring van de dodelijke

CEO Jan Buis van RR Mechatronics.
hematologie (bloed).
,,We hebben meteen onze prioriteiten
vastgesteld”, aldus CEO Jan Buis. Volgens
Buis wordt het geplande New Product
Development Programma de komende tijd
in volle omvang doorgezet.

LiveChat Service mikt op expansie
De activatie en conversie waren echter
in zijn ogen maar matig. De oplossing
lag volgens Blom voor de hand. Je moet
met je potentiële klant in gesprek gaan:
antwoorden geven op vragen, ze informeren
en helpen een keuze te maken.
Dat doe je – dat was Bloms idee - met een
livechat op de website van het bedrijf of de
instelling. Als bezoeker kun je via de chat
‘in gesprek’ gaan met een mens van vlees en
bloed. Je stelt vragen en je krijgt relevante
antwoorden. En als de ‘operator’, zoals
Blom zijn collega’s noemt, het antwoord
even niet paraat heeft, komt dat later.

Nog geen vijf jaar geleden ging de
jonge ondernemer Nick Blom op
zoek naar, zoals hij het zelf zegt,
‘een echte businesscase’ met zijn
bedrijf LiveChat Service.
Blom ontdekte dat ondernemers grote
budgetten spendeerden aan marketing.

Alleen maar verwijzen in je marketing naar
de website levert nu eenmaal onvoldoende
klanten op, signaleerde Blom. Een livechat
leidt tot meer omzet en een hogere
klantwaardering, omdat de service door de
websitebezoekers op prijs wordt gesteld.
,,Wij gebruiken door onszelf ontwikkelde
software en we beschikken over een grote
marketing-databank”, aldus Blom.
LiveChat Service, gevestigd in Rotterdam,
heeft een obligatielening uitgeschreven met
een doelbedrag van 2,5 miljoen euro. De
5-jarige lening geeft een rente van 8,5%.

‘Revolutie’ in verpakking van wijn
TUBES uit Hilversum bottelt
onder meer de wijn in plastic
(100% gerecycled PET-materiaal)
en glazen buisjes die vanwege het
innovatieve concept bij retailers
gewild zijn.
Ook internationaal, zoals voor
luchtvaartmaatschappijen en in de
trein, zijn de TUBES een uitstekend
alternatief omdat de buisjes veel
lichter zijn dan de traditionele miniwijnflesjes en minder ruimte innemen
aan boord. Daarnaast maakt het

‘smart-design’ TUBES aantrekkelijk voor
de cadeaumarkt en wordt TUBES volop als
sample-verpakking gebruikt. Dankzij de
technologie die door TUBES is ontwikkeld
en gepatenteerd, behoudt de wijn na
botteling 9 tot 24 maanden, afhankelijk van
het betreffende product, kwaliteit, bouquet
en smaakprofiel. De wijn wordt tijdens het
fractioneringsproces zo min mogelijk aan
zuurstof blootgesteld. Het productieproces
en de verpakking zijn duurzaam van
aard. Bovendien is de productiefaciliteit
gecertificeerd volgens de hoogste HACCPen internationale IFS-normen. TUBES wil

Tubes gewild voor de sample-markt.
met de opbrengst van de obligatielening
(rente van 9% en een looptijd van 5
jaar) de productie fors opvoeren. Tubes
levert o.a. aan Argentinië, USA, België,
Vietnam, Australië, Frankrijk, UK,
Italië, DuitsDenemarken en Duitsland.

Vers dankzij technologie micro-perforatie

PerfoTec exporteert apparatuur
en technologie naar ruwweg
200 producenten in de land- en
tuinbouw, verspreid over 40 landen.
Met de apparaten en de technologie van
PerfoTec zijn producenten in staat om
het verouderingsproces van bijvoorbeeld

sperziebonen, spruitjes, komkommers,
aardbeien etc. na oogst en verpakking
tijdelijk te stoppen door afhankelijk van
het product de verpakking te perforeren.
Daardoor ontstaat een atmosfeer, waardoor
onder andere uitdroging, verzuring, het
verkleuren en rotting wordt voorkomen.
Groente en fruit verpakt met PerfoTectechnologie wordt verkocht via vrijwel alle
grote retailers in binnenland en buitenland
(Marks & Spencer, Tesco, Waitrose,
McDonalds). De technologie zorgt ervoor
dat groente, fruit en bloemen na verpakking
‘in slaap’ worden gehouden tot aan het

moment dat het de consument heeft bereikt.
Volgens Bas Groeneweg, CEO van PerfoTec
dat gevestigd is in Woerden, wordt
producenten de mogelijkheid geboden om
het vorig jaar gelanceerde apparaat DLS te
huren en daarna later tot koop over te gaan.
De nieuwe exploitatievorm vraagt om extra
financiering om de productie te bekostigen.
PerfoTec wil met de groeifinanciering
(obligatlielening tegen 8%) fors groeien.
PerfoTec lanceerde onlangs een
composteerbare, transparante folie op basis
van aardappelzetmeel.

●

Voor ondernemers:

Aantrekkelijke rentes op obligaties.

● Verhandelbaar op de NPEX-effectenbeurs.
● Beleggen met particuliere, zakelijke en

institutionele beleggers.

● Geen onderpand of zekerheden nodig.

● Persoonlijke en deskundige begeleiding.
● Onafhankelijke niet bancaire instelling.

● Heldere tarieven gedurende de looptijd.

● Onafhankelijke toetsing en deskundige

● Door versterking van het eigen vermogen

beoordeling van de ondernemingen.

verbetert de balans.

● Uitgebreide informatievoorziening.

● Aandacht van de media voor het bedrijf.

NPEX voordeel

Voor beleggers:

COLUMN
Mark van der Plas

Koop en verkoop effecten via nieuw handelssysteem

‘Mijn NPEX’ toegang
voor actieve beleggers
Iedereen die zich als
belegger aanmeldt bij de
NPEX-effectenbeurs krijgt
toegang tot een persoonlijke
omgeving ‘Mijn NPEX’.
Vanuit deze goed beveiligde
digitale toegangspoort kan
de NPEX-belegger al zijn
bestaande beleggingen op
de voet volgen, handelen in
de aandelen en obligaties,
maar is het ook mogelijk om
in te schrijven op nieuwe
emissies van bedrijven.
Hoe gaat het in zijn werk? Met een
toegangscode en een wachtwoord wordt
toegang verleend tot ‘Mijn NPEX”. Via een
overzichtelijk beginscherm wordt duidelijk
welke verschillende mogelijkheden u heeft.
U kunt uw effectenportfolio aanklikken,
de koersen bekijken, transacties uitvoeren
en uw laatste orders zijn meteen zichtbaar.
Uiteraard zijn persoonlijke data ook voor
u in te zien en kunnen ze door u worden
beheerd.

Emissies

Ondernemers

Op vrij eenvoudige wijze kunt u inschrijven
op openstaande emissies. Na inschrijving
rondt u meteen ook de betaling af en wordt
het bedrag zichtbaar dat van uw rekening
wordt afgeschreven. De uitgevoerde
transacties zijn op vrij eenvoudige wijze te
controleren door in het menu ‘transacties’
te raadplegen.
De ‘beurshandel’ vindt plaats op
werkdagen van 10.00 uur ‘s ochtends tot
16.00 uur ‘s middags via het zogeheten
orderboek. Dit is een vergelijkbaar

Historisch
Een historisch moment voor NPEX!
NPEX is in juni overgestapt op een
nieuw handelsplatform met een
orderboek. Een lang gekoesterde
wens van ons, onze beleggers en
genoteerde ondernemingen, is in
vervulling gegaan. Op de vernieuwde
NPEX-effectenbeurs is elke werkdag
(van 10.00 tot 16.00 uur) handel via
een orderboek, waarbij u dagelijks
uw koop- en verkooporders kunt
plaatsen.
Naast de gebruiksvriendelijke en
overzichtelijke portefeuilleomgeving
met een eigen berichtenbox, zijn er tal
van andere nieuwe functionaliteiten.
Een platform dat aansluit bij de
wensen van onze beleggers. Wij zien
nu al dat er dagelijks meer gehandeld
wordt en dat het nieuwe platform de
liquiditeit in de effecten sterk heeft
verbeterd.

handelssysteem dat andere effectenbeurzen
hanteren. Tot voor kort konden beleggers
bij NPEX alleen handelen via een
‘veilingsysteem’.
Hetzelfde geldt voor handelen in open
end-beleggingsfondsen. Een order die op
een werkdag wordt ingelegd voor 16.00
uur wordt de eerst volgende werkdag
uitgevoerd. Voor meer informatie: ga
naar www.npex.nl/beleggen/mijn-npexrekening/.

Beurshandel

Wie de ‘beurshandel’ van de NPEXeffectenbeurs op de voet wil volgen, kan dat
vrij eenvoudig doen via de link
www.npex.nl/effectenbeurs. Het
rentepercentage, de afloopdatum en de

laatste koers zijn zichtbaar. Bovendien
krijgt u via een speciale button ook toegang
tot het orderboek van het fonds, zoals de
actuele koers, de prijshistorie, buy and sell,
de transacties en de dagvolumes.
Daarmee maakt NPEX een flinke stap in
de richting van online beurshandel, die
volledig transparant is.

Genoteerde bedrijven

Volgens Mark van der Plas, CEO van NPEX,
biedt het nieuwe handelssysteem veel
kansen voor beleggers en bedrijven. Voor
aan de NPEX-beurs genoteerde bedrijven is
het een groot voordeel dat voor beleggers de
mogelijkheid bestaat dat ze hun aandelen of
obligaties tegen een reële prijs op basis van
vraag en aanbod van de hand kunnen doen.

Marinus van Driel CEO HyGear Holding
,,We zijn enorm vereerd met de belangstelling van de belegger voor HyGear. Het is prachtig dat we weer in zo’n
korte tijd vollopen zodat we onze groeistrategie kunnen voortzetten. De wijze waarop NPEX ons heeft begeleid
en klaarmaakte voor de beursgang schept vertrouwen bij beleggers.’’
Martijn Hoogeveen CEO Icecat
,,We hebben het digitale platform van NPEX gekozen dat enerzijds laagdrempelig is en anderzijds de juiste
transparantie voor beleggers biedt. NPEX past ook qua uitstraling goed bij Icecat.”
Richard Meester CEO Quest Innovations

,,We zijn verheugd met dit snelle succes! Nu gaan we van start om de activiteiten in de volgende fase van onze
strategie te realiseren.”

Mark de Graaf CEO Bob Autowas

We hebben veel felicitaties
mogen ontvangen voor de grote
professionaliseringsslag die NPEX
nu maakt. Naast alle lof die wij
ontvangen, krijgen we ook vanuit
diverse hoeken feedback. En dat is
goed! Dit helpt ons om nog beter
aan de wensen van onze beleggers
en genoteerde ondernemingen te
voldoen.
Deze feedback nemen wij ons zeer ter
harte, dank hiervoor.
Door de overgang naar het nieuwe
systeem zien wij de activiteit op
het platform toenemen alsmede de
belangstelling voor de openstaande
emissies. Ook merken wij een
toenemende belangstelling voor
NPEX van nieuwe deelnemers en
professionele beleggers.
Ik realiseer mij dat wij ongelofelijk
veel geëist hebben van u en onze
medewerkers de afgelopen periode.
Ik wil u via deze weg danken voor
uw belangstelling, geduld, feedback
en begrip. Dat heeft ons enorm
geholpen en helpt ons bij het verder
optimaliseren van NPEX. De teams
van MonIdee en NPEX wil ik nogmaals
bedanken voor hun toewijding en
inzet!
Heel veel plezier en succes in de
nieuwe omgeving!
Mark van der Plas
CEO NPEX

,,De positieve spin-off voor mijn onderneming is van bijna even grote waarde. Zo heb ik aandacht gekregen
voor de duurzame wijze waarop ik onze wasstraten exploiteer en verschillende proposities ontvangen om onze
groeistrategie te realiseren.”
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Toezicht AFM en De Nederlandsche Bank
NPEX staat onder doorlopend toezicht van
De Nederlandsche Bank (DNB) en de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor haar activiteiten.
Effecten van de beleggers worden bewaard bij het
onafhankelijke bewaarbedrijf Euroclear Nederland. De gelden
van de beleggers staan op de rekening van de onafhankelijke
Stichting NPEX Bewaarbedrijf. Dat waarborgt de veiligheid

van de beleggers en voorkomt verstrengeling met de
commerciële activiteiten. Bedrijven die met een emissie meer
dan €5 miljoen ineens willen ophalen, dienen over een door
de AFM goedgekeurde prospectus te beschikken. Bij een
vrijstelling eist NPEX dat een document gepubliceerd wordt
dat gelijkwaardige informatie bevat als een prospectus met
een AFM-goedkeuring.

In gesprek met: ondernemer Alec Clement

WAAR: een eerlijk merk
met een geweldig bereik
,,Ons uitgangspunt is dat
we iets moois willen doen,
dat we iets teruggeven
aan de wereld. De prijs
hoeft dan niet leidend te
zijn. Misschien wel juist
níet. We willen eerlijke
producten verkopen en dat
sluit volledig aan bij deze
huidige tijd.”
Alec Clement, oprichter van WAAR
Nederland, een hip en betrouwbaar merk
op het gebied van duurzame en fairtrade
cadeau-artikelen, heeft met zijn bedrijf en
zijn merk de wind in de rug. ,,Noem ons
geen retailer, want we zijn veel meer dan
dat’, waarschuwt de sociaal ondernemer
Clement, de drijvende kracht achter
WAAR, dat steeds meer terrein wint bij
consumenten. De trouwe klantenschare
wordt verwelkomd met de aansprekende
slogan van WAAR: ‘Het mooiste cadeau is
jouw glimlach’.
De strategie van deze onderneming is
anders dan anders in de retail: WAAR
Nederland (gevestigd in Culemborg) richt
zich op de uitbouw van het merk en van de
merkbeleving ‘eerlijk, duurzaam en vooral
mooi’. Via maar liefst 1.200 verkooppunten
worden 4.500 artikelen van WAAR
verkocht. Voorbeeld zijn de herbruikbare
boterhamzakjes Keep Leaf, een van de
meest populaire cadeau-artikelen.

Franchiseformule

Via ‘shop-in-shops’, online met onder
andere ijzersterke webshops als Amazon
en BOL, supermarkten, andere retailketens
en bovendien met 24 WAAR-winkels
verspreid over heel Nederland heeft WAAR
meerdere distributiekanalen beschikbaar.
Dankzij de franchiseformule kunnen
WAAR-fans via de cadeauwinkels
worden bereikt. Klanten willen het
assortiment graag live bekijken
en vooral de belevingswereld van
WAAR speelt een doorslaggevende
rol. Met de franchiseondernemers is
er volgens Clement een uitstekende

Ondernemer Alex Clement.

WAAR Nederland
naar de Beurs
Met een 7-jarige obligatielening
van maximaal €2,5 miljoen tegen
een rente van 8,5% gaat WAAR
naar de NPEX-effectenbeurs.
‘Met de opbrengst gaan we onze
groeiplannen realiseren”, aldus
Clement. Hij ziet het als een voordeel
dat beleggers hun obligaties via de
NPEX-beurs kunnen verkopen. Het
bedrijf draait al jaren een positief
resultaat. ,,WAAR is een bestendig
bedrijf”, zo omschrijft Clement
de resultaten. De achterban van
WAAR houdt zich volgens Clement
niet dagelijks bezig met sparen en
beleggen. ,,Het gaat hen vooral om
een mooiere wereld, ze beleven ons
concept. En daar geloven we in.”

ondernemersrelatie, niet gericht op
maximaal rendement maar gebaseerd op
inspiratie. Het zijn herkenbare, vrolijke
cadeauwinkels voor bijzondere, duurzame
en fairtrade producten. De winkels zijn te

vinden in heel Nederland: van Amsterdam,
Apeldoorn, Delft, Deventer, Groningen tot
en met Middelburg in Zeeland.

Groei

De wereld van WAAR breidt zich sinds
de oprichting in 2008 steeds verder uit.
In 2012 werd WAAR van stichting een
onderneming en in de laatste acht jaar ging
de groei onder leiding van Clement snel.
Ondertussen bouwde Clement de laatste
acht jaar verder aan WAAR. De oprichter
heeft 51% van de aandelen, andere
aandeelhouders zijn onder andere ICCO,
een niet gouvermentele organisatie met
een zakelijke insteek, en het Sociaal
Impact Fund van ABN Amro.

Lifestylemerk

WAAR Nederland wil groeien en
heeft daar financiering voor nodig en
kwam bij NPEX uit. Niet per se om het
aantal franchisewinkels te vergroten
in Nederland, maar met als doel het
lifestylemerk WAAR slim uit te bouwen.
,,Het best haalbare verkopen we”, aldus
Clement. ,,WAAR is een vertrouwensmerk.
We maken eerlijke keuzes. Dat weten onze
klanten. Zo zijn we met elkaar op weg naar
een mooiere samenleving.”

Today’s Group broker op nieuwe handelsplatform NPEX
Effectenhuis Today’s Group (de nieuwe
handelsnaam van Mijn Effecten), lid
van Euronext en actief op diverse
aandelenbeurzen, is toegetreden
als broker tot het vernieuwde
handelsplatform van de
NPEX-effectenbeurs.

4

De Today’s Group is een gespecialiseerde
commissionair in effecten, die
vermogensbeheer en brokerdiensten
aanbiedt aan zowel professionals als aan
particuliere beleggers. Het bedrijf is in
1999 ontstaan uit een fusie.
Volgens CEO Mark van der Plas van

NPEX is de toetreding van Today’s Group
een belangrijke impuls voor de NPEXeffectenbeurs voor mkb-ondernemingen.
,,Voor het eerst in de geschiedenis van
NPEX wordt een commissionairshuis
actief als broker op onze beurs. Het sluit
goed aan bij de groeistrategie van NPEX.”

Aandelen
46,75

TABS Holland N.V.
Obligaties
Axxicon

7,5%

2024/11

995

Be Informed

8,5%

2021/07

1.012,5

BOB Autowas

7%

2023/06

950

Bouman Industries

5,8% 2022/08

987

Bouman Industries

7%

2024/04

950

CTOUCH

7%

2021/11

925

DBS2 Factoring

5,8% 2024/07

1.005,00

DBS2 Factoring

5,8%

2024/11

1.000,00

DG Press Holding

8,5%

2025/03

1.020,00

DirAct IT

8%

2022/10

920

Felloo

7,75% 2024/05

980

FreshBed

8,25% 2022/09

930

HyGear

7%

2023/02

970

HyGear

7,5% 2024/06

980

HyGear

8%

2025/07

980

Image Building

7%

2022/12

1.000,00

Image Building

8%

2026/02

950

Image Building

8%

2026/04

1.000,00

Informed Group

8%

2023/08

995,01

Innr Lighting B.V.

8,25% 2023/11

925

LiveChat Service

8,5% 2025/06

1.000,00

MTD

9%

2025/04

Meerdervoort Amaliawolde

7%

2024/12

950

Oceandiva

7,75% 2024/02

990

Payper

7,5%

2022/11

900

PerfoTec

8%

2025/06

1.000,00

Quest

8%

2022/05

980

Quest

8%

2024/03

975

Quest

8%

2025/02

810

RoodMicrotec

6%

2021/06

970

RR Mechatronics

8%

2023/12

985

RR Mechatronics

8%

2024/07

970

RR Mechatronics

8%

2025/04

1.000,00

Slim Opgewekt

7,5%

2023/12

505

The Society Shop

7%

2022/03

400

Tubes

9%

2025/04

1.000,00

Van Aalst Group

7,5%

2024/12

1.000,00

Xillio

8%

2022/04

975

Xillio

8%

2022/12

980

WAAR

8,5%

2027/08

1.000,00

Wagamama

9,25% 2021/04

900

950

Open-end
DD Income Fund

26,6

DD Equity Fund

195,37

DD Property Fund

26,46

Certificaten
Ecovat

4,5

HyGear

15,25

Icecat

11,55

Quest CvA

14,8

Beleggingsfonds
Super Winkel Fonds N.V.

31

SynVest RealEstate Fund

850

Warrants
HyGear Warrant

0,45

Benchmark-rente:

6,69%

Colofon
Geld voor Ambitie

info@npex.nl
World Trade Center
Prinses Margrietplantsoen 76
2595 BR Den Haag
070-385 15 30

Realisatie:

Trusted Media Publishers
Amsterdam

