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D
eAmsterdamsebeursmaakt
overuren.Amsterdamwint
handelsvolumedoorde
brexit, en zietnugoud in
hetbinnenhalenvanspacs:
Special PurposeAcquisition

Companies.Dit isdebeursgangvaneen
legehulsdiemetdeopgehaalde zakgeld
opzoekgaatnaarovernamevaneennog
nietbeursgenoteerdbedrijf.Hetbijzon-
dere isdat zoalleheisa vaneennormale
beursgang—lees regels enprocedures
—kanwordenontlopen.Als jedus in-
schrijft opeenaandeeltje spac,heb je
strakseenaandeel ineennogonbepaalde
onderneming.

Maarhier passenalarmbellen:waarom
zou je ergens geld in stoppen zonder te
wetenwat ermetdat geld gebeurt?Boven-
dienwordt je aandeel inde spac via com-
plexe constructies afgeroomd.Als je oplet,
kanhetmeevallen; je kunt vlak voor een
daadwerkelijke investering je geld terug-
eisen.Maaruit internationaal onderzoek
blijkt dat vanhet gelddat inde spacblijft
eenderdewordt afgeroomd.

InNederlandhebbenwedit eerder ge-
zien.Hetwoekerpolisschandaalmet 7,5
miljoen verkochtepolissenkende een ver-
gelijkbare verdwijntruc,waarbij eenderde
vande inleg verdween. Spacs zijnniets an-
ders daneennieuwemanier omdekleine
belegger (vooralsnog) legaal op te lichten.

Het FDschreef hierover: ‘Voorbeleggers
zijn spacs interessant omdat ze zodekans

krijgenaaneenbeursgangmee tedoen.
Bij gewonebeursgangen lukt dat zelden,
doordat alle aandelenwordenopgekocht
door grote institutionele beleggers.’ En:
‘Beleggershopen teprofiteren vanhet uit-
stekende sentiment opdebeurzen.’Wie
weet het nog?Woekerpolissenwaren vaak
ookbeleggingenopdebeurs, en ja, ook in
de jarennegentigwas er eenhausse opde
beurs, diewerdgebruikt ombeleggers in
een complexewoekerpolis te trekken.

Maar is het niet ieders recht zich te laten
afzetten, is beschermingwelnodig?Het
antwoord is simpel.Het gaat omkleine
beleggers enniet omprofessionelepartij-
en. Professionalswordengeacht doorde
complexiteit heen te kunnenkijken, klei-
nebeleggersniet. Bij financiële produc-
ten (zoals een complexere verzekeringof
pensioenpolis, oftewel de voormaligewoe-
kerpolissen) is dit inmiddels redelijk goed
geregeld.De aanbiederheeft een verant-
woordelijkheid.Opfinanciëlemarktenals
deAmsterdamsebeurs is debescherming
anders.Hiermoet aan transparantie-eisen
worden voldaanen is insider trading ver-
boden.De eerlijkheid vanhandel enprijs-
vormingmoetworden veiliggesteld.Maar
bij eenbeursgang isnoggeen sprake van
handel enopenbareprijsvorming, daar-
omgeldener allerlei eisen.Het betrokken
bedrijfmoet eenuitgebreideprospectus
uitbrengen, er is een track recordnodig
ende reputatie vandebegeleidendebank
speelt een rol.

Deze veiligheidskleppen zijnprecieswat
een spacprobeert te ontlopen.Het zou een
beursgang teduurmaken.Maar internati-
onaal onderzoek toont inmiddels dat een
spacbeursgang juist goedkoop is doordat
debelegger voorde gekkanwordenge-
houden.Het afromingsmechanisme sub-
sidieert debeursgang, enmaakt iedereen
rijk behalvedekleinerebelegger.

AMSTERDAM, DENK NA
Ditmoet eenwaarschuwing zijn voorhet
Damrak. Eenbeursheeft eenbelangrijke
poortwachtersrol, ende spacbestaat lou-
ter omdie te omzeilen. Amsterdam,denk
dusna. Zet inop volledige transparantie
en expliciete bescherming voordekleine
belegger. Bedenkhoe een fatsoenlijke
spac er uitmoet zien. Beternog,maakhet
proces voor eennormalebeursgang effici-
enter,maar verrijk je niet over de rug van
dekleinebelegger. Leer vanprivate equity
(PE), investeringsfondsendiebedrijven
vandebeurshalen, enwaarinbeleggers
kunnenparticiperen.Dezebeleggersheten
dan limitedpartnersenkunneneveneens
‘beetwordengenomen’.Maarhier gaathet
omgrotepartijen zoalspensioenfondsen,
diegeachtworden tegenwicht tekunnen
bieden.BovendienwerktdePE-marktop
basis van trackrecordenexpertise.Er zijn
concrete investeringengedaan,het isdui-
delijkwelkeexpertisewordt ingebracht.
PE isook tenprincipalegeenhandel inon-
dernemingen,maareeneigendomsvorm
omondernemingen teherstructureren, en
groeimarktenop te zoeken. Spac is gewoon
handel.Geldophalen, afromenenwat res-
teert gebruikenomeenondernemingop
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Amsterdamse beursmoet op
zoek naar legitieme business

$ Spac heeft
complexe
constructie die
juist voor kleine
belegger
moeilijk te
doorgronden is

$ Beurs heeft
belangrijke
poortwachters-
rol ombelegger
te beschermen

$ Als beurs dit
nalaat,moet
AFM ingrijpen

d
ArnoudBoot is raadslid vandeWRRen
hoogleraar corporatefinance&financiële
marktenaandeUvA. Sweder vanWijnber-
gen is hoogleraar economie aandeUvA.

Een spacbeursgang
is juist goedkoop
omdat de belegger
voor de gek kan
worden gehouden

debeurs teplaatsen.Watdit betekent, is
dat er eeneconomischvalide rationale is
voorPE,maarniet voor spacs.

Is er dannooit een rationale voor een
spacachtige constructie? Jawel, als het
andersombegint. Als pensioenfondsen
eenmkb-vehicle creërendat leningenaan
mkb-bedrijvenbundelt, kandit aande
beurswordengenoteerd.Maarde volgorde
is: eerst investeren, expertise opbouwen
en vervolgens (deels) naar debeurs.Daar-
nakanhetnieuweaandelenuitgevenom
vervolginvesteringen tedoen. Er is eenbe-
wezen trackrecord, en jeweetwat je koopt.
ZieWarrenBuffetts BerkshireHathaway,–
eengroot investeringsfondsdat ookaan-
delenuitgeeft opdebeurs.

We zien indeVerenigde Statenwaar ge-
brek aanbescherming toe leidt. Banken
hebbendaarhogewaarderingen, door
beurshandel,maar vooral doordat ze troep
mogen verkopen: er is veelminder consu-
mentenbescherming, zeker sindsDonald
Trump.Het credo ‘Let themeat credit’ lag
aandewortel vande subprimecrisis en is
de ideale verrijkingsmethode voorbanken.
Demakkelijk temisleiden lageremidden-
klasse is slachtoffer.Het is geen toeval dat
spacs indeVS zijn ontstaan.

Dit is niet de toekomstdieAmsterdam
moetnajagen.Doet zedatwel, danwordt
het hoog tijd voordeAFMomdaar een
stokje voor te steken.Uiteindelijk leidt
dit soort financiëlewanpraktijkenalleen
maar totmeer economischeongelijkheid
enmaatschappelijke ontwrichting.

pagina 25, 25-02-2021 © Het Financieele Dagblad


