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7 januari 2022 
 
Beste beleggers en relaties van NPEX, 
 
We zijn vorige week met elkaar over de drempel van het nieuwe jaar 2022 gestapt en 
daar horen ook van mijn kant, mede namens directie en medewerkers van de NPEX-
effectenbeurs, de allerbeste wensen bij.  
 
Ondanks Corona, dat nog steeds diepe sporen trekt door ondernemend Nederland, 
kijken we als NPEX-effectenbeurs optimistisch vooruit naar een nieuw jaar vol met 
uitdagingen. 
 
Niet in de laatste plaats omdat we zien dat het Nederlandse bedrijfsleven over een 
enorme veerkracht beschikt en barst van de innovaties en ambities waarvoor 
financiering nodig is. Tegelijkertijd staan beleggers in ons netwerk startklaar als zich 
kansrijke proposities voordoen met perspectief op rendement.  
 
NPEX-effectenbeurs heeft de afgelopen jaren bewezen een schakel te zijn tussen 
enerzijds ondernemingen en instellingen die hun plannen willen realiseren en op zoek 
zijn naar financiering en anderzijds voor beleggers die willen investeren in duurzame 
groei.  
 
Bovendien beschikt NPEX over een professioneel handelsplatform, waarop obligaties en 
certificaten van aandelen kunnen worden verhandeld. En we staan niet in de laatste 
plaats voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid: het doorlopende toezicht van de AFM 
en DNB maakt daar onderdeel van uit. Dat geldt eveneens voor de zorgvuldige check 
die we uitvoeren bij het onboarden van nieuwe beleggers. 
 
In 2022 gaan we uiteraard met volle kracht door met de aangekondigde 
professionalisering van de NPEX-organisatie.  
 
De directie, die bestond uit ondergetekende en Alan van Griethuysen (CCO), werd het 
afgelopen jaar versterkt met CFRO Patrick van de Laar. Verder zijn we van plan om op 
korte termijn ons NPEX-directieteam te versterken met een Chief Technology Officer 
(CTO), waarmee we het signaal afgeven hoe groot het belang van technologie is voor 
de toekomst van de NPEX-effectenbeurs. 
 
Verder verwachten we dat naast de stroom uitgiftes van obligaties door bedrijven de 
belangstelling voor emissies van aandelen het komende jaar gaat toenemen. Dat geldt 
ook voor zogenoemde direct-listings van instellingen die gebruik willen maken van ons 
handelsplatform.  
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NPEX Growth, de nieuwe loot aan de stam voor bedrijven die tussen de €500.000 en €1 
miljoen aan groeifinanciering willen ophalen, maakte in 2021 een meer dan 
veelbelovende start. Ook hier verwachten we op basis van de huidige inzichten stevige 
groei. 
 
NPEX-effectenbeurs wil graag, ook in het nieuwe jaar, het gesprek aangaan met 
ondernemers die op zoek zijn naar financieringen en beleggers die willen investeren in 
verhandelbare MKB ondernemingen en impact willen maken. Dat doen we vanuit het 
inmiddels vertrouwde WTC The Hague, waarbinnen we onlangs naar een andere etage 
verhuisd zijn. Ik nodig u van harte uit.  
 
We kijken optimistisch uit naar 2022 en houden u uiteraard via onze kanalen op de 
hoogte van het allerlaatste NPEX-nieuws. Nogmaals, de allerbeste wensen en een 
(financieel) gezond Nieuwjaar voor u en uw dierbaren.  
 
Mark van der Plas 
CEO NPEX-Effectenbeurs               
 
 
 


