
Koudwatervreesblijftna les
‘beursgangvoorbeginners’

Vertegenwoordigers van technologiebedrijven die geïnteresseerd zijn in een beursgang volgen een
cursus bij Enternext, dochter van beursbedrijf Euronext. FOTO: VLERICK

JeroenGroot
Brussel

Inde collegezaal vandeVlerick
Business School inBrussel
klinkt zacht gegrinnik alsWim
Ottevaere aanhetwoord is.
Definanciële topmanvanhet
beursgenoteerdeBelgischebio-
techbedrijf Ablynxheeft net op
opgewekte toon verteld over de
miljoeneneuro’s die zijnbedrijf
inde loopder jaren verbrand
heeft, op zoeknaarnieuwege-
neesmiddelen. Zijn tip voorbe-
drijvendie geldopwillenhalen
opdebeurs? Zorgdat je geldop
tijdbinnenhebt, vóórhet senti-
ment opdebeurs verandert.
Zijnpubliekbestond vorige

week vrijdaguit vertegenwoordi-
gers vanbedrijvendiemeedoen
aaneen—gratis—educatie-
programmavanbeursbedrijf
Euronext.Het beursbedrijf
hoopt dat de cursusdedrempel
omnaardebeurs te gaan zal
verlagen.Maardedeelnemende
bedrijven, evendivers als de felle
kleuren vanhetmeubilair van
Vlerick, houden zich voorlopig
nogopde vlakte over eenmoge-
lijke gangnaardebeurs vanhet
eigenbedrijf.

ZoalsBenWoldring, bekend
internetondernemer enoprich-
ter van vergelijkingssites zoals
Poliswijzer.nl enBellen.com.Bij
de koffieautomaat, indepauze
tussende collegesdoor, bena-
drukt de jongemiljonair (32)
dat hij ‘geen concrete plannen’
voor eenbeursgangheeft,maar
desondankshet programmamet
veel interesse volgt. ‘Het is altijd
goedomdekennis op tedoen
voor als hetwel actueelwordt’, zo
voegt hij eraan toe.

OokMartijn vanderPas van
Voiceworksuit Almere verwacht
dat eenbeursgang van zijnbe-
drijf nog langop zich zal laten
wachten,maarhij ziet tochhet
nut vande cursus. ‘Eenmaal
beursgenoteerdwordt ieder
woord vandebestuursvoorzitter
inhet openbaar opeengoud-
schaaltje gewogen’, zegt definan-
ciële topmanvanhet bedrijf, dat

Beursbedrijf Euronext wil met educatieprogramma bedrijven lokken
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telecomdiensten levert aande
zakelijkemarkt. ‘Tijdensdit pro-
grammawordt ermeer vrijuit ge-
sproken, endat is heel leerzaam.
Bovendienkun je ookmetde
anderedeelnemers ervaringen
uitwisselenoverfinanciering.’

HetTechShare-programma,
datmeerdere cursusdagen ver-
spreid over het jaar beslaat, is
een initiatief vanEnternext, de
dochter vanEuronext die zich
richt opmiddelgrote enkleine
ondernemingen. Beursgangen
zijn eenbelangrijke inkomsten-

bron voorhet beursbedrijf.Het
programmabeleefde vorig jaar
zijndebuut en leverde voor-
alsnog éénbeursgangop.Het
FranseOsmozis, leverancier van
wifinetwerken voor onder andere
campings, kreeg in februari van
dit jaar eennoteringbij Euronext
inParijs.

‘Wehebbengeenprecieze
doelstellingover het aantal
beursgangendathet program-
mamoet opleveren’, zegt Joost
Kromhout, hoofdnoteringen
bij Euronext. ‘Wewillen er voor
zorgendathet in ieder geval een
optiewordt voorbedrijven.’

VoorGuidoGroet zoudie optie
weleens inhet verschiet kunnen
liggen.Groet is chief commercial
officer (cco) vanLuxexcel, een
vanoorsprongZeeuwsbedrijf
dat lenzen voorbrillenmaakt

metbehulp van3D-printers.Het
bedrijf heeft al diversefinancie-
ringsrondenachter de rug. Als er
opnieuwgeldbijmoet, betekent
dat opnieuwonderhandelen
tussennieuweenbestaande
investeerders, die samen tot een
vergelijkmoetenkomen.

Eenbeursgangkan voor
Luxexcel daneen logischeoptie
zijn, die de investeerders vanhet
eerste uurde gelegenheid geeft
dewinst te incasseren. Boven-
dien levert eenbeursgang voor
het betrokkenbedrijf doorgaans
een schone lei opomdat alle
oude afsprakenmet investeer-
ders komen te vervallen.Maar
volgensGroet is het nog lang
niet zover. ‘Wemoeten eerst het
bedrijfmaar eens verder opbou-
wen, voordatwe eenbeursgang
kunnenoverwegen.’

‘We hebben geen
doelstelling over het
aantal beursgangen
dat het programma
moet opleveren’
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