
  

  

Veelgestelde vragen 
 
 
Hoe gaat Investor Ready te werk? 

 

Investor Ready heeft als doelstelling om beleggers volledig te informeren over de aanbieding van een 

onderneming. Alle informatie wordt zorgvuldig onderzocht en wordt overzichtelijk en volledig 

gepresenteerd in documenten op het NPEX bedrijfsprofiel. Het is voor beleggers belangrijk om te 

weten wat de risico’s zijn van een aanbieding. De belangrijkste risico’s worden geïdentificeerd door 

het team van Investor Ready. Wij doen dit met een ervaren team van financiële-, juridische- en 

business experts die een onderneming op grond van hun expertise kunnen analyseren. Wij werken 

met een vaste aanpak welke is opgedeeld in 4 fases:  

I. Vooronderzoek,  

II. Listing check, 

III. Opstellen documenten en 

IV. Livegang op NPEX.  

 

 

Welke bedrijven komen in aanmerking? Zijn er kwaliteitseisen? 

 

Ondernemingen moeten voldoen aan strikte voorwaarden. Investor Ready selecteert bedrijven op 

grond van een aantal kwaliteitseisen die zij moeten bevatten alvorens gestart kan worden met het 

vooronderzoek. Aan de hand van een vragenlijst en een uitgebreide intake wordt bepaald of de 

onderneming de volgende eigenschappen bevat:  

 

- Voldoet aan richtlijnen van NPEX  

- Ervaren management team 

- Schaalbaar bedrijfsmodel 

- Duidelijke marktstrategie 

- Minimaal € 250.000 omzet in huidig jaar 

- Financieringsbehoefte tussen € 500.000 en € 999.500 

 

 

Hoe ziet het vooronderzoek eruit? 

 

Tijdens het vooronderzoek wordt door Investor Ready een beknopt onderzoek uitgevoerd om te 

bepalen of de onderneming in aanmerking komt voor een NPEX listing. De onderneming wordt 

getoetst aan de hand van de kwaliteitseisen. Evenzeer wordt beoordeeld of de plannen van de 

onderneming een goede kans van slagen hebben én of ze goed zijn onderbouwd. De onderneming 

wordt verzocht om informatie te verschaffen aan de hand van een vragenlijst en aanvullend wordt 

gevraagd naar financiële informatie zoals jaarrekeningen en recente cijfers. Indien Investor Ready 

concludeert dat een onderneming voldoet aan de voorwaarden, dan wordt een verslag opgesteld en 

de informatie voorgelegd aan de listing commissie van NPEX. De commissie besluit of de aanvraag 

verder uitgewerkt kan worden voor een notering aan NPEX. 

 

Wat is de relatie tussen Investor Ready en de ondernemingen die genoteerd worden op NPEX?  

 

Investor Ready verricht werkzaamheden in opdracht van de onderneming die een verzoek heeft 

gedaan tot notering op de effectenbeurs van NPEX. De werkzaamheden die worden uitgevoerd door 

Investor Ready zijn zo veel mogelijk afgestemd op de richtlijnen vanuit het listing traject van NPEX.  

 

 



  

  

Welke documenten worden opgesteld en op welke wijze? 

 

Investor Ready zal dan in opdracht van de onderneming overgaan tot het maken van een AFM 

Informatiedocument, Informatiememorandum, Obligatievoorwaarden en het opstellen van het 

bedrijfsprofiel op NPEX website. Dit is een intensief traject waarbij veel informatie wordt verzameld en 

beoordeeld om de belegger een volledig en waarheidsgetrouw beeld te geven van de onderneming. 
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