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Amerikaansebeleggershebben
veel geld aande zijlijn staan. Voor
Euronext is het redenkleinere
beursfondsenaan teprijzen
onderAmerikaansebeleggers.
‘Er is nog veel onzekerheid inde
markt.Maardezekleinerebedrij-
venhebbenwel vaak eenduide-
lijk verhaal’, verteldeMaurice van
Tilburg, ceo vanEuronext inNew
York.

Debeursorganisatie organi-
seert dezeweek samenmetABN
Amro (voordeNederlanders)
en ING (voordeBelgen) een
driedaagse roadshowvoor twee
dozijnbeursfondsen inNewYork
enBoston.

Vooral relatief nieuwegezich-
ten als Intertrust, FlowTraders,
BinckBankenForFarmerswillen
graaghunbasis vergrotenmet
buitenlandsebeleggers. Euro-
next is tevredenmethetnieuwe
bloed. Afgelopendagen trokASR
met zijn eigen roadshow langs
Amerikaansebeleggers.Het be-
drijf komt vrijdagnet alsBasic-Fit
innotering.

Euronext neemt ze graagop
sleeptouwnaarChinadit najaar
enNewYorkkomend jaar. Inde
wandelgangen vande roadshow
inNewYorkwashet fitnessbe-
drijf nual onderwerp vangesprek
tusseneenbelegger en een
broker.DeAmerikaan riep zijn
slechte ervaringmet Imtech in
herinnering.

De voormaligebeursparelwas
eenpaar jaar geledeneen vande
bedrijvendiemeekwamopeen
vergelijkbare roadshow.

‘Dewaarderingen zijn aan-
trekkelijk,maardeAmerikanen
zienEuropa tocheenbeetje als
eenpretpark’, zegtBart vanArk,
directeur vanTheConference
Board. Europa verkeert continue
in economische enpolitieke on-
rust ennudreigt brexit definan-
ciëlemarktenooknogoverhoop
te gooien.

Omte voorkomendat de ge-
sprekken vooral hierover zouden
gaan,werddinsdag afgetrapt
met eenplenair programma
met vertegenwoordigers vanhet
InternationaalMonetair Fonds,
deEuropeseCentraleBank, de

Met een roadshowoppadom
Amerikaansebeleggers te lokken

European InvestmentBanken
verschillende regeringen. Zo
warendeministers vanfinanciën
vanBelgië enPortugal aanwezig.
‘Hierdoorheeft de ceoweermeer
tijd omhet over zijn eigenbedrijf
te hebben’, zeiMarcel Schulze
vanorganisatorTradinfo.

BinckBankkandeaandacht
goedgebruiken.Het bedrijf
transformeertmomenteel van
onlinebrokernaar eenbredere
beleggingsbank. ‘Amerikaanse
beleggers kunnenons groei-
padwaarderen,merk ikuit de
gesprekken’, zegt bestuurs-

Silo’s met veevoeder
van ForFarmers in
Lochem. Het bedrijf wil
zijn basis verbredenmet
buitenlandse beleggers.
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Beursorganisatie promoot kleine en nieuwe Euronext-aandelen in de VS

voorzitter VincentGermyns. ‘Ze
beleggen liever in groeiaandelen
dandat ze voordividendengaan.’
BinckBankheeft de laatsteweken
ietsweten teherstellen vande
koersdalingen.

‘We zijnnuerg kleinonder
Amerikaansebeleggers’, aldus
SergeEnnemanvanbeurshan-
delsbedrijf FlowTraders dat vorig
jaar zijnbeursdebuutmaakte.
‘We zijnhier omonzebasis te ver-
groten. Aandediepte vande vra-
genmerkenwedatAmerikanen
veel affiniteit hebbenmet onze
business.’

‘Bedrijvenwillen graag reuring
inhunaandeel. Liquiditeit en
goede spreiding is belangrijk’,
zegtHugoPeek, hoofd corporate
finance vanABNAmro. ‘40%van
deaandeelhouders vangrote
beursfondsenkomtuit deVS. Bij
small- enmidcaps ligt dat hoog-

stensop20% tot 25%.’
In totaalwas tweedozijnbe-

drijven aanwezigmaar langniet
allemaalmethunbestuurders.
NieuwkomersRefresco,GrandVi-
sion enLucasBolswarenniet van
departij.

Ook verlieten verschillendebe-
drijvendinsdaghun tot vergader-
ruimteomgetoverdehotelkamer
voortijdig. Intertrustmoest naar
zijn adviseurs vanDeutscheBank
voor gesprekkenover de lopende
geplandeovernamevanElian
Group, die deelsmet eenaande-
lenuitgiftewordt gefinancierd.

BeterBedhadhet drukmet
zijnZweedseovernameen Joop
Wijn vanABNAmrokon tochniet
komen.VanTilburg toonde zich
erniet rouwigom. ‘Dit soort din-
gengebeurt.De agenda’s zitten
altijd erg vol. Elkbedrijf zitweer
in eeneigen cyclus.’

Dewaarderingen zijn
aantrekkelijk, maar
de continue onrust
in Europamaakt
Amerikanen beducht
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