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Financieel 9 juni 2016

NEDERLANDS BEDRIJF ZOEKT GELD UIT BOSTON EN NEW YORK

Beleggers in VS gezocht
door Edwin van der Schoot

 

Twaalf Nederlandse beursfondsen reizen deze week naar Wall Street om zichzelf aan te prijzen bij
Amerikaanse beleggers en op zoek te gaan naar nieuwe aandeelhouders.
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„We zijn benaderd door ABN Amro omdat enkele grote Amerikaanse institutionele beleggers graag kennis met ons wilden
maken”, zegt Yoram Knoop, topman van ForFarmers, de Achterhoekse veevoederproducent. ForFarmers is pas onlangs
succesvol naar de Amsterdamse beurs gegaan. „Hoewel wij op termijn vooral enkele Europese beleggers erbij willen hebben,
zou deze reis voor ons de slagroom op de taart kunnen worden”, aldus Knoop.

Knoop sluit zich vandaag aan bij een groep bestuurders en investor relations managers van onder meer chipmachinefabrikant
Besi, BinckBank, ingenieursbureau Arcadis, biologisch voedselproducent Wessanen en de voormalige Twentsche
Kabelholding, voor Amerikanen TKH.

Wat deze bedrijven met elkaar gemeen hebben, is dat ze in de midkap-index genoteerd staan. Deze groep net onder de AEX is
minder bekend, getuige bijvoorbeeld de 0% (ForFarmers), 21% (Besi) en 25% (Arcadis) aandeelhouders uit de VS, terwijl een
AEX-fonds gemiddeld op 35% zit.
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Maar daar willen ze verandering in brengen. „Die 35% is geen doel op zich, maar wij zijn een mondiaal bedrijf. Nu komt er pas
10 tot 15% van onze aandeelhouders uit de VS”, zegt Alexander van der Lof, bestuursvoorzitter van TKH.

Hugo Peek is hoofd van de zakenbank van ABN Amro en daarmee de reisleider van het gezelschap, samen met Maurice van
Tilburg, topman van de Amsterdamse Euronext-beurs. „Nederlandse bedrijven zijn populair bij Amerikanen. Onze bedrijven
zijn transparant, relatief groot, toegankelijk, en internationaal actief met een thuisbasis in een stabiele economie”, zegt Peek.
Volgens de ABN Amro-bankier zijn de percentages Amerikaanse aandeelhouders in bedrijven uit de landen om ons heen ook
lager.

Volgens de ervaren midkapbeleggers Willem Burgers (Add Value Fund) en Joop Witteveen (Kempen Orange Fund) is het niet
zo dat de grote Amerikaanse beleggers massaal op die bedrijven duiken. Burgers: „Bij de beursgang van Lucas Bols in 2015,
was er veel Amerikaanse interesse. Daarna is het geluwd. En hoewel Europese aandelen zeker niet overgewaardeerd zijn, zie ik
toch terughoudendheid bij Amerikanen, onder meer uit angst voor het Brexit-referendum.” Witteveen: „De vraag is wanneer je
er op de radar komt. Je moet groot genoeg en voldoende verhandelbaar zijn, marktleiderschap in een niche hebben en over
goede investor relations beschikken. Maar als dat lukt en je haalt Angelsaksische beleggers aan boord, dan stijgt vaak de
waardering van je aandelen.”

Van der Lof: „Contacten gaan niet over één nacht ijs. Ik kwam hier 10 jaar geleden voor het eerst, nu tweemaal per jaar.
Investeerders willen je toch twee, drie jaar volgen. Als je dan, zoals wij recent, de markt ingaat met een claimemissie, dan heb
je wel een pijplijn aan beleggers die willen instappen.”

Peek: „Er is nu veel liquiditeit. Als er een renteverhoging van de Fed komt, zal een deel daarvan naar aandelen stromen. Het is
niet verkeerd om nu nieuwe contacten aan te boren.”


