8 redenen om te beleggen op
de NPEX-effectenbeurs
U heeft vermogen opgebouwd, of u bent
vermogen aan het opbouwen. U wilt graag dat uw
vermogen rendeert. Een spaarrekening
levert nagenoeg niets op en ook de effectieve rentes
op staats- en bedrijfsobligaties zijn historisch laag.
Daarnaast dient u nog rekening te houden met de
vermogensbelasting en inflatie. Wat kunt
u nog meer doen om rendement te behalen?
In 8 redenen vatten we samen waarom beleggen
via NPEX voor u als belegger interessant is.
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8 redenen om te beleggen op de NPEX-effectenbeurs
De voorselectie bij uitgifte van obligaties en (certificaten van)
aandelen op NPEX vindt plaats met de volgende uitgangspunten.

1. Rendement op uw vermogen

Via NPEX kunt u rechtstreeks beleggen in snel groeiende Nederlandse
ondernemingen. NPEX is een effectenbeurs voor ambitieuze ondernemers die
financiering nodig hebben om hun plannen te realiseren. NPEX brengt beleggers
die op zoek zijn naar rendement en ambitieuze ondernemingen bij elkaar.
Via NPEX geven deze ondernemingen obligaties en (certificaten van) aandelen uit.
De obligaties kennen een vaste rente in de bandbreedte van 5 tot 10%.
De rente wordt maandelijks uitgekeerd. De looptijden staan vast en liggen
doorgaans tussen de 4 en 7 jaar. Met (certificaten van) aandelen bent u
mede-eigenaar van de betreffende onderneming en kunt u meeprofiteren van de
groei en waarde creatie van de onderneming.

2. Verhandeling van effecten

De meeste beleggers op NPEX hebben een ‘buy and hold’ strategie.
Uw persoonlijke omstandigheden en uitgangspunten kunnen echter tijdens de
looptijd van een belegging veranderen. Dan is het prettig als u de mogelijkheid
heeft om uw beleggingen te verkopen.
Op de NPEX-effectenbeurs heeft u die mogelijkheid. NPEX heeft een MTFvergunning van de AFM. Doordat wij deze vergunning hebben, kunt u uw
beleggingen op de effectenbeurs van NPEX te koop aanbieden. Ook kunt u reeds
uitgegeven effecten kopen die op NPEX te koop worden aangeboden.

3. NPEX Proces

Uiteraard wilt u uw vermogen enkel beleggen in betrouwbare ondernemingen
met een goed trackrecord. NPEX begrijpt dat. Daarom heeft NPEX een grondig
proces ingericht, om de belangen van de beleggers op NPEX zo goed mogelijk
te kunnen dienen. NPEX is hierin een neutrale partij tussen de ondernemer en
belegger.

Een onderneming:
• bestaat minimaal 3 jaar;
• heeft in beginsel minimaal 1 jaar winstgevend afgesloten in die
laatste 3 jaar (bij obligaties);
• heeft een financieringsbehoefte van minimaal € 1 miljoen;
• heeft een gedegen bestuur waarmee de continuïteit van de
onderneming gewaarborgd wordt.
In eerste instantie vindt er een analyse plaats op basis van drie
jaarrekeningen en een prognosebalans. Een zogeheten
balansrating. Indien de onderneming deze analyse doorstaat,
verricht een onafhankelijk corporate finance kantoor een Limited
Sanity Check. In deze analyse worden de risico’s en kansen in kaart
gebracht en wordt onderzocht of de prognoses van de onderneming
realistisch zijn. Uiteraard wordt ook onderzocht of de onderneming
in staat zal zijn om de rente en aflossing te betalen.
Bij een emissie van certificaten van aandelen maakt een
ervaren corporate finance kantoor een waarderingsrapport.
Uiteindelijk moet er een waardering tot stand komen die goed is
voor de ondernemer en een mooi opwaarts potentieel
biedt voor de belegger.
Voor deze analyse en waarderingstrajecten werkt NPEX samen
met gerenommeerde partijen. Zodra wordt vastgesteld dat de
onderneming voldoet aan de door NPEX gestelde eisen,
wordt alle voor beleggers relevante informatie vastgelegd in het
prospectus. Deze wordt door een gespecialiseerde advocaat samen
met de ondernemer opgesteld.
NPEX publiceert namens de onderneming dit prospectus en alle
andere belangrijke informatie, zoals de jaarrekeningen, op de
bedrijfsprofielpagina van de onderneming op de website van NPEX.
(https://www.npex.nl)
Zodra de uitgifte van obligaties heeft plaatsgevonden, zal Stichting
Obligatiehoudersbelangen de belangen van alle obligatiehouders
behartigen. Zij organiseren jaarlijks, samen met de ondernemer, een
vergadering voor obligatiehouders.
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4. Rechtstreeks beleggen in de Nederlandse economie

Nederland is bij uitstek een ondernemersland. Het aantal
MKB-ondernemingen in Nederland is de afgelopen jaren flink
gestegen. Daarmee is ook de kapitaalbehoefte in Nederland flink
gestegen. Financiering door de bank is niet meer zo vanzelfsprekend
als voorheen.
Via NPEX belegt u rechtstreeks in Nederlandse ondernemingen.
Deze ondernemingen hebben al een trackrecord opgebouwd.
De groei van deze ondernemingen, mogelijk gemaakt door de
uitgifte van obligaties of certificaten van aandelen, zorgt voor extra
werkgelegenheid, innovaties en groei van de Nederlandse economie.

5. Ambitieuze en toonaangevende bedrijven

NPEX trekt ondernemingen aan die zich kenmerken als kansrijk,
innovatief en ambitieus. Zij hebben een talentvol, energiek en zeer betrokken
management. Het management is zelf vaak aandeelhouder.
Veel van deze ondernemingen hebben internationale ambities. De emissies
via NPEX stellen deze ondernemingen in staat om die ambities werkelijkheid
te maken.

6. Voor beleggers die betrokken willen zijn

Beleggers hebben de mogelijkheid om in direct contact te komen met
de onderneming. Ondernemingen die via NPEX een emissie doen,
organiseren bijvoorbeeld een bijeenkomst voor beleggers en verstrekken
minimaal twee keer per jaar een beleggersupdate over de stand van zaken
bij de onderneming.
Bij een beleggersbijeenkomst tijdens een emissie geeft de ondernemer een
presentatie voor de geïnteresseerde beleggers en kunnen de beleggers de
ondernemer vragen stellen. Daarnaast organiseert de ondernemer elk jaar
een bijeenkomst om geïnteresseerde beleggers op de hoogte te brengen van
de ontwikkelingen en resultaten. Hierdoor ontstaat er een veel persoonlijkere
band tussen belegger en ondernemer.
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7. NPEX heeft een stevig fundament

U wilt natuurlijk niet alleen beleggen in betrouwbare ondernemingen,
maar ook via stabiele en betrouwbare partijen. NPEX is zo’n partij. NPEX
staat onder doorlopend toezicht van de AFM en De Nederlandse Bank
(DNB). Daarnaast heeft NPEX ook een vergunning van de AFM, voor het
verhandelen van effecten. Dit houdt in dat NPEX voldoet aan de zeer strenge
Europese regelgeving voor financiële instellingen.
Gelden van beleggers worden geadministreerd en bewaard bij Stichting
NPEX Bewaarbedrijf en zijn daarmee afgescheiden van de operationele
activiteiten van NPEX. De effecten worden bewaard bij Euroclear Nederland.
Dit waarborgt de veiligheid voor beleggers en voorkomt verstrengeling met
commerciële en operationele activiteiten van NPEX.

8. Al 10.000 beleggers gingen u voor

Anno 2020 is NPEX gegroeid naar meer dan 10.000 beleggers die een gratis
rekening hebben geopend. Dit zijn particuliere beleggers, maar ook zakelijke
en institutionele beleggers.
Deze NPEX-beleggers vinden het leuk om rechtstreeks te beleggen
in Nederlandse ondernemingen of innovatieve bedrijven. Men vindt het
belangrijk dat de bedrijven door een ervaren en onafhankelijke partij worden
geanalyseerd en dat het prospectus niet éénzijdig door de uitgevende partij
wordt samengesteld, maar aan strenge eisen moet voldoen.
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Samengevat:
Waarom zou u beleggen bij
NPEX?

8 redenen om te beleggen op de NPEX-effectenbeurs

• Unieke beleggingsmogelijkheden in snelgroeiende,
succesvolle Nederlandse ondernemingen.
• Rentes mogelijk van 5 tot 10% bij obligaties.
• Maandelijkse rente uitkeringen.
• Aandelen van innovatieve Nederlandse
ondernemingen met groeipotentieel.
• Ondernemingen zijn getoetst door een
onafhankelijk corporate finance kantoor.
• Proposities worden helder beschreven in een prospectus.
• NPEX is gereguleerd en staat onder
toezicht van AFM en DNB.
• Mogelijkheid om effecten te kopen en verkopen op de
NPEX-effectenbeurs.
Bent u overtuigd?
Open dan nu kosteloos een rekening bij
NPEX!

https://www.NPEX.nl

Heeft u vragen over NPEX of over een
onderneming die een emissie
via NPEX doet?

NPEX
@NPEX
NPEX.nl
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Bel ons dan op:
070-385 15 30
of stuur een e-mail naar
info@npex.nl

