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De laatste jaren worden we 
overspoeld door berichtgeving over 
start-ups. De Ubers, AirBnbs en 
Deliveroos van deze wereld zijn de 
nieuwe statussymbolen van onze 
economieën geworden. 
Ondernemers zijn de nieuwe helden.  
De ongenaakbaarheid van de 
Amerikaanse economie wordt 
toegeschreven aan het succes van 
Silicon Valley, ’s werelds grootste 
incubator voor jonge ondernemingen. 
Ieder land doet er alles aan om 
hiervan zijn eigen kopie te creëren. 
Het lijkt haast een vereiste wil men 
niet redundant worden in een 
bliksemsnel veranderende wereld. 
Helaas is ondernemen lang niet altijd 
een rooskleurig bestaan.  
Men onthoudt de succesverhalen 
maar vergeet dat 80% van de start-
ups na 10 jaar niet meer bestaat. 
Circa 50% sneuvelt al in de eerste 
twee jaar en zelfs de overlevers 
leiden meestal een marginaal 
bestaan. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat slecht 0,5% na 5 jaar 
een omzet heeft van meer dan 10 
miljoen euro1.  
 
Eén van de grootste hindernissen die 
een start-up moet overbruggen 
tijdens zijn ontwikkeling, is het vinden 
van financiering. Zonder financiële 
middelen is het namelijk onmogelijk 
om de investeringen te maken die 
nodig zijn om te groeien en uit de 
verlieslatende put van de 

																																																								
1  Onderzoek van Deloitte en THNK uit 2015 : 
« Scale-Up : The Experience Game »  

kleinschaligheid te geraken. In dit 
stadium zijn traditionele 
financieringsbronnen, zoals 
bankleningen, vaak ontoegankelijk. 
Banken beschouwen start-ups 
doorgaans als te risicovol. Gelukkig 
zijn er enkele alternatieven. Zo zijn er 
in de financiële markten ‘venture 
capitalists’. Een venture capitalist (VC) 
is een financiële entiteit  die fondsen 
verzamelt van bemiddelde 
particulieren en organisaties, om 
deze fondsen te investeren in kleine 
bedrijven met groot groeipotentieel. 
In ruil voor kapitaal verwerven ze 
meestal een aandeel in het eigen 
vermogen van de start-up. Alvorens 
effectief te investeren, worden 
potentiële bedrijven minutieus 
gescreend en slechts enkelen 
worden geselecteerd. Eens de 
investering heeft plaatsgevonden, 
worden de jonge bedrijven actief 
mee bestuurd door de medewerkers 
van de VC, die vaak erg veel 
expertise en ervaring hebben in de 
sector waarin het bedrijf actief is. Op 
die manier wordt de kans op het 
succes van de start-ups 
gemaximaliseerd. Wanneer de 
investeringen na enkele jaren een 
volgende fase in hun maturiteit 
bereikt hebben, kan de VC zijn 
aandeel verkopen. Idealiter realiseert 
de VC hierop een hoog rendement. 
De meest winstgevende en daarom 
ook meest gewenste manier is via 
een beursintroductie (IPO of initial 
public offering). Onze thesis focust 
zich dan ook enkel op IPOs van 
Europese bedrijven waarin een 
venture capitalist heeft geïnvesteerd. 
 
Bij de prijsbepaling van het aandeel 
bij zo’n IPO vindt een fenomeen 
plaats dat ‘underpricing’ heet. Het 
wordt uitgedrukt als het verschil 
tussen de aangeboden aandelenprijs 
en de prijs die het aandeel intrinsiek 



waard is. Dit verschil kan gezien 
worden als een korting die wordt 
aangeboden aan de investeerders 
die inschrijven op de IPO, omwille van 
de informatie-asymmetrie tussen de 
partijen. Deze asymmetrie 
veroorzaakt bij investeerders 
onzekerheid over de werkelijke 
waarde van het aandeel. Dit wordt 
gecompenseerd door de 
underpricing. Deze korting vormt dus 
een kost voor het bedrijf dat de 
beursgang doet. Aangezien VCs hun 
portfoliobedrijven screenen alvorens 
er in te investeren en ze ook actief 
mee helpen besturen, zou hun 
aandeel in het bedrijf een positief 
signaal kunnen uitsturen naar externe 
investeerders. en de onzekerheid 
over de waarde van het aandeel 
verkleinen. Dit zou dan leiden tot 
minder underpricing. Deze theorie 
wordt in de academische literatuur 
‘venture-capital certificatie’ genoemd 
en vormt de focus van onze thesis.  
Ondanks uitgebreid onderzoek blijft 
een sluitende conclusie over de 
invloed van VCs op de IPOs van hun 
portfoliobedrijven voorlopig uit. 
Bovendien is Europees onderzoek 
erg beperkt. In Europa is de VC-
industrie veel jonger en minder 
ontwikkeld dan in de V.S., maar ze 
neemt aan belang toe (zie Figuur 1). 
Daarom onderzoeken wij een 
verzameling van 651 IPOs uit 21 
verschillende Europese landen 
tussen 2002 en 2015, met de 
bedoeling om deze data te testen 
voor verschillende vormen van VC 
certificatie. Verder gaan we ook na of 
deze certificatie beïnvloed wordt 
door marktcycli. Concreet 
onderzoeken we of venture 
capitalists hun certifiërende rol 
opgeven gedurende gunstige 
marktomstandigheden. 
 

 
 
Uit onze resultaten blijkt dat VC 
certificatie zich wel degelijk voordoet, 
zij het niet in de vorm van 
underpricing. Underpricing blijkt niet 
significant beïnvloed te worden door 
de aanwezigheid van een venture 
capitalist, een resultaat dat enerzijds 
bevestigd maar tegelijkertijd ook 
ontkend wordt door voorgaand 
onderzoek. Recentere literatuur 
suggereert dat underpricing geen 
goede maat is voor de kost van de 
korting bij een beursintroductie. Er 
wordt een andere parameter 
voorgesteld die een onderliggende 
component is van underpricing: de 
true opportunity cost of issuance 
(OCI). Deze parameter sluit het effect 
van het behoud van aandelen door 
insiders tijdens een IPO uit en is 
daarom een meer correcte maat voor 
de kost van beursgang. Wanneer we 
deze maatstaf toepassen, blijkt VC-
certificatie wel degelijk 
observeerbaar. Concreet betekent dit 
dat bedrijven die door een VC 
gesteund worden bij hun 
beursintroductie, een lagere OCI 
dragen dan bedrijven die niet door 
een VC gesteund worden. VCs blijken 
in die zin dus een significante invloed 
te hebben op de kost van 
beursintroductie. Deze certificatie 

Figuur 1: Investeringen in de Europese VC industrie 



vindt vooral plaats in lager geprijsde 
IPOs, zogenaamde penny stock IPOs.  
 
Wat betreft de invloed van 
marktcycli, ondersteunen onze 
resultaten gedeeltelijk de stelling dat 
VCs hun certifiërende rol opgeven 
gedurende zogenaamde hot-issue 
markets. Tijdens dergelijke perioden 
staan aandelen op de beurs aan een 
hoge prijs gewaardeerd en gebeuren 
er uitzonderlijk veel IPOs. Uit ons 
onderzoek blijkt dat in zulke 
marktomstandigheden het effect van 
VCs op de OCI van een bedrijf 
verwaarloosbaar is.  
 
Venture capitalists die succesvolle 
start-ups naar de beurs brengen 
hebben daar een significante invloed 
op de prijsbepaling. Diepgaand 
academisch onderzoek is het echter 
niet eens over de gevolgen hiervan. 
Onze thesis draagt hiertoe bij, door te 
analyseren wat de invloed is van 
venture capitalists op de kosten bij 
de beursgang van jonge bedrijven 
waarin zij investeren. Onze 
belangrijkste resultaten geven steun 
voor de VC certificatie theorie in de 
vorm van een nieuwe maatstaf: de 
true cost of issuance. Hiernaast tonen 
we ook aan dat marktcycli deze 
certificatie beïnvloeden. Concreet 
blijkt VC certificatie niet meer plaats 
vindt tijdens hot-issue markets.  


