FamilyShare
EEN EDUCATIEPROGRAMMA SPECIAAL
VOOR HET FAMILIEBEDRIJF

Als u geïnteresseerd bent in het Family Share-programma
of als u er meer over wilt weten, neem dan contact met ons
op via ahoijtink@euronext.com

Als familiebedrijf staat u voor verschillende uitdagingen die
samenhangen met zowel de ontwikkeling en financiering van het
bedrijf als de specifieke familiecomponent ervan.

Het antwoord voor een
toekomstbestendig
familiebedrijf
Om u handvaten aan te reiken voor de
verdere ontwikkeling en groei van uw
familiebedrijf op weg naar de volgende
fase, heeft Euronext samen met haar
partners FamilyShare ontwikkeld. Een
uniek educatieprogramma speciaal
bedoeld voor familiebedrijven.
FamilyShare gaat in op onderwerpen
die specifiek zijn toegespitst op
familiebedrijven, zoals het beschermen
van het familievermogen, cultuur,
integratie van de volgende generatie,
opvolging en reputatie. Zo zorgt het
programma ervoor dat bestuurders,

aandeelhouders en/of familieleden een
compleet beeld krijgen van de voordelen
en effecten van de verschillende
financieringsmogelijkheden die er op de
kapitaalmarkt beschikbaar zijn, of het
nu gaat om aandelenkapitaal of vreemd
vermogen financiering in combinatie
met de voor u belangrijke onderwerpen.

VOOR WIE IS FAMILYSHARE BEDOELD?
FamilyShare is voor u bedoeld als u:
 Nieuwe manieren wilt ontdekken om uw familiebedrijf en kernwaarden
toekomstbestendig te maken, door het enthousiasmeren van de volgende
generatie, het vergroten van het aandeel van niet-familieleden en het
aantrekken en behouden van talent.
 Wilt weten hoe de financiële markten kunnen voorzien in uw financiële en
familiebehoeften.
 Streeft naar groei, waardoor u zich in de komende 2-3 jaar wellicht tot de
kapitaalmarkten wil wenden voor een obligatie- of aandelenemissie (IPO).
FamilyShare kan interessant zijn voor verschillende stakeholders die verbonden
zijn met uw bedrijf. Uiteraard voor bestuurders, maar bijvoorbeeld ook voor
familieaandeelhouders, de volgende generatie, commissarissen en senior
werknemers in het bedrijf.

MANAGEMENT

FAMILIE

 Maak deel uit van een strategie van onafhankelijkheid
 Bepaal een prijs en bouw de waarde van het bedrijf
verder uit
 Profiteer van de voordelen van liquiditeit
 Vergroot het aandelenbezit van medewerkers

 Waarborg de waarden van het
bedrijf
 Stel uw nalatenschap zeker en
plan uw opvolging
 Motiveer de volgende generatie

360°
approach

BEDRIJF

De beste experts op het
gebied van uitdagingen voor
familiebedrijven
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Gepersonaliseerde coaching
voor elk bedrijf dat deelneemt
aan het programma

Op maat gemaakte en
vertrouwelijke sessies voor
elk bedrijf

 Financier uw groei
(kapitaalverhogingen, obligatieuitgiften enz.)
 Interesseer en behoud talent
 Verbeter uw naamsbekendheid:
vergroot uw geloofwaardigheid
en merkbekendheid
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Als u geïnteresseerd bent in het Family Share-programma
of als u er meer over wilt weten, neem dan contact met ons
op via ahoijtink@euronext.com

Gedurende negen maanden worden aan de hand van vier workshops
belangrijke thema's behandeld onder leiding van onze deskundige partners.
Alle onderwerpen zijn toegesneden op uw bedrijfsplan, achtergrond en
uitdagingen. Daarnaast bieden we u een business course van 1 dag aan
Erasmus Centre for Entrepreneurship die u voorbereidt op de toekomst.

Een op maat gemaakt programma
voor uw familiebedrijf
ONDERWERPEN IN FAMILYSHARE:

Om vertrouwelijkheid en
betrokkenheid te waarborgen,
vinden de workshops op individuele
basis plaats met uw bedrijf.
Het programma is gespreid
over maximaal negen maanden;
de vier functieoverschrijdende
thema’s komen in maximaal vier
workshops aan bod. Hieraan kunnen
verschillende stakeholders van
uw bedrijf deelnemen, bestuur,
aandeelhouders, commissarissen
en / of werknemers.

FINANCIËLE PLANNING &
STRATEGIE

COMMUNICATIE &
CORPORATE GOVERNANCE

TRANSITIE

KAPITAALSTRUCTUUR

Strategieontwikkeling

Innovatie

Corporate Governance

Schuldfinanciering

 De strategie expliciet maken om
het inzicht en de besluitvorming
te verbeteren aan de hand
van prestatiemanagement.
Door gebruik te maken van de
Enterprise Value Map worden de
KPI’s omgezet in concrete acties.

 Ontdek het raamwerk
‘Tien Soorten Innovatie’
dat innovatieconcepten
versterkt door meerdere
innovatietactieken te
combineren.

 De beste voorbeelden van
corporate governance die goed
‘passen’ in een familiebedrijf.

 Huidig financieringsklimaat,
alternatieve kredietverstrekkers,
senior debt, beursgenoteerde
leningen en andere
mogelijkheden.

Bedrijfsmodel

Cultuur & Leiderschap

Corporate affairs en Investor
Relations
 Positionering, zichtbaarheid
en vertrouwen verbeteren,
verschillende manieren verkennen
om met de publieke opinie om
te gaan. Voorbereiden op en
omgaan met publiciteitsdilemma's,
Investor Relations,
verwachtingsmanagement en adhoc problemen (crisismanagement).

Voorbereiding op een IPO

De impact van belastingen op
familiebedrijven
 Belastingontwikkelingen die van
invloed zijn op uw bedrijf, de impact
van belastingen op nalatenschappen
en pensioenen, inclusief modellen
voor de verkoop en overdracht van
aandelen binnen de familie.

De IPO-mogelijkheid en waardering

Via een effectief en efficiënt
Target Operating model wordt
geanalyseerd hoe een bedrijf
haar concurrentiepositie bepaalt
en op welke manier dit kan
worden omgezet in waarde.

Fusies & Overnames (M&A)
 Workshop gericht op het
identificeren van de juiste
deal, inclusief best practices
op het gebied van prijsstelling
en hoe u uw M&A-proces tot
een (terugkerend) succes kunt
maken.

 Om de strategische doelstellingen
in een concurrerende omgeving
te behalen, zijn de juiste
leiderschapsvaardigheden nodig.
Dit leiderschap bepaalt de cultuur
en succesvolle bedrijven hebben
een cultuur die de strategie
ondersteunt.

Talentmanagement
 Een snelle aanpassing aan
veranderingen in een complexe
omgeving vereist een flexibele
organisatie van netwerkteams
met de juiste focus.

De FamilyShare-partners - worden
na een uitvoerig selectieproces en
in samenspraak met u geselecteerd
op basis van hun expertise en uw
vertrouwde relaties.

 Inzicht in het IPO-proces,
de rollen van alle betrokken
partijen, de lessen die zijn
getrokken uit recente IPO’s en
weten hoe u uw bedrijf het beste
kunt voorbereiden op een IPO
(of een vertrek van de beurs).

 Inzicht in de redenen
en voordelen van een
beursintroductie, zowel voor
het bedrijf als voor verkopende
aandeelhouders.

EURONEXT
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Als u geïnteresseerd bent in het Family Share-programma
of als u er meer over wilt weten, neem dan contact met ons
op via ahoijtink@euronext.com

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over FamilyShare, of
wilt u weten hoe u zich kunt aanmelden, stuur dan een email naar:
ahoijtink@euronext.com

Hoe neemt
u deel aan
FamilyShare?

DE KRACHT VAN SAMENWERKING EN GEBUNDELDE
EXPERTISE

Het FamilyShare-programma is gratis voor deelnemers. Het enige dat we van u als deelnemer
verwachten, is volledige inzet en betrokkenheid. Verder is er geen enkele verplichting om uw
deelname aan het programma openbaar te maken. Uw deelname blijft vertrouwelijk als u dat wenst.

ERASMUS
CENTRE FOR
ENTREPRENEURSHIP
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Wat kan een
beursnotering uw
familiebedrijf brengen?
 Toegang tot de kapitaalmarkten om verdere groei te realiseren
 Aantrekken van kapitaal zonder investeringshorizon (in tegenstelling tot
Private Equity of strategische equity investeerder)
 Behoud van onafhankelijkheid en bedrijfscultuur
 Bevorderen van het aantrekken en behouden van talent
 Creëren van naamsbekendheid
 In staat stellen van de familie om een partiële exit te realiseren en/of om
nieuw kapitaal op te halen zonder controle over het bedrijf te verliezen
 Creëren van een natuurlijk moment om de governance en rapportageen controleprocedures verder te professionaliseren en formaliseren.

Als u geïnteresseerd bent in het Family Share-programma
of als u er meer over wilt weten, neem dan contact met ons
op via ahoijtink@euronext.com

BETEKENT EEN BEURSNOTERING DAADWERKELIJK VERLIES VAN CONTROLE OVER HET
BEDRIJF?
Inderdaad men verkoopt een deel van het familiebedrijf; een deel. Bij de meeste IPOs wordt niet
meer dan 30%-35% van de aandelen verkocht. Hierdoor blijven de zittende aandeelhouders (of
aandeelhouder, zijnde de familie) grootaandeelhouder en is verwatering beperkt. Onder andere
door de aandeelhoudersvergadering, de raad van commissarissen en/of dual class share
structures zijn er verschillende mogelijkheden om nauw betrokken te blijven bij de aansturing van
het bedrijf.
WAT BETEKENT DE GROTERE OPENHEID IN DE FINANCIËLE RESULTATEN VOOR HET BEDRIJF?
Een beursnotering betekent inderdaad meer openheid over de financiële resultaten van de
onderneming. Doorgaans resulteert dit echter ook in verdere professionalisering van de interne
rapportage- en controleprocessen. Daarnaast zijn er verschillende manieren waarop een
beursnotering gestructureerd kan worden.
FOCUS OP KORTE TERMIJN GEWIN?
Er wordt vaak gezegd dat beursbeleggers een focus op de korte termijn hebben. Maar is dit
daadwerkelijk het geval? Ondernemingen met een geloofwaardige en goed gecommuniceerde
lange termijn strategie weten zich gesterkt door een trouwe aandeelhoudersbasis (Aalberts,
Basic-Fit, Heineken, TakeAway.com, VolkerWessels).

BELANGRIJKSTE MOTIVATIES VAN DEELNEMERS
Een van onze belangrijkste redenen om deel te nemen aan
Familyshare was dat het inspeelt op de verschillende aspecten
van de integratie van de nieuwe generatie (in ons geval onder 25
jaar). De nieuwe generatie bereidt zich geleidelijk voor om in de
onderneming te stappen en uiteindelijk de teugels over te nemen.
Alle aspecten van het programma zijn daardoor relevant.

Wij zijn vastbesloten om op lange
termijn financieel onafhankelijk te
blijven. Tegelijkertijd willen wij over
de financiële middelen beschikken om
onze groeiprojecten te financieren en
ons DNA als familiebedrijf behouden.

COGELEC, HET EERSTE BEDRIJF UIT HET FAMILYSHARE-PROGRAMMA, DAT NAAR DE
BEURS GING, HAALDE IN JUNI 2018 € 38,7 MILJOEN OP.

Dankzij deze training konden we de aandelenmarkt demystificeren
en deze vraag beantwoorden: Is deze optie, gezien de sterke groei van
onze activiteiten, geschikt voor ons?
Roger Leclerc, voorzitter en Chief Executive Officer van Cogelec

Behoud van controle over de onderneming is essentieel voor ons en wij denken dat dit te realiseren is zonder dat wij
daarvoor een meerderheidsbelang dienen te hebben. Een beursnotering lijkt een goede optie, doordat de overdracht en
continuïteit van de onderneming bij een onafhankelijk managementteam wordt ondergebracht en we tegelijkertijd onze
groei- en ontwikkelingsdoelstellingen kunnen realiseren.

*Quotes op basis van anonimiteit
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Euronext

Meer weten?

Euronext is de toonaangevende pan-Europese beurs in
de Eurozone met bijna 1.300 genoteerde emittenten met
een marktkapitalisatie van in totaal bijna € 3.4 biljoen
(per eind december 2018).

Kijk voor meer informatie over onze
initiatieven voor familiebedrijven
op: euronext.com/listings/familybusiness

Euronext is actief op gereguleerde en transparante
aandelen- en derivatenmarkten. Het aanbod aan
producten bestaat uit onder meer aandelen, Exchange
Traded Funds (ETF’s), warrants & certificaten, obligaties,
derivaten, grondstoffen en indices. We stellen onze
expertise ook beschikbaar aan derden door technologie
en beheerde diensten te leveren. EURONEXT bedient
zijn gereguleerde markt, net als Euronext ACCESS en
Euronext GROWTH.

Of neem contact met ons op:

Euronext is ervan overtuigd dat de beurs kan voorzien
in de financieringsbehoeften van familiebedrijven
en heeft daarom een reeks initiatieven voor zowel
beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde
familiebedrijven geïntroduceerd. Voorbeelden
zijn FamilyShare, de lancering van de nieuwe
gespecialiseerde Family Business Index en de
introductie van een financiële analyse voor elk
familiebedrijf dat is genoteerd op de Euronext-markten.

ahoijtink@euronext.com
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Disclaimer
Deze presentatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. De informatie en het materiaal in deze presentatie worden aangeboden zoals ze zijn en Euronext geeft geen
garanties met betrekking tot de juistheid, adequaatheid of volledigheid van de informatie en het materiaal, en verwerpt expliciet alle aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden.
Deze presentatie behelst op geen enkele wijze een bindende of juridische overeenkomst en is daarvoor ook niet bedoeld, noch legt het juridische verplichtingen op aan Euronext. Deze
presentatie en de inhoud daarvan, net als de met betrekking tot het onderwerp van deze presentatie uitgewisselde informatie, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de beoogde
ontvanger. Alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd. Gegevens vanaf december 2018. Euronext heeft geen enkele verplichting deze informatie te actualiseren.
Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. EnterNext is een dochteronderneming van Euronext die services en ondersteuning biedt bij de financiering en
promotie van middelgrote en kleinere ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website:
https://www.euronext.com/terms-use. www.euronext.com
© 2019, Euronext N.V. – All rights reserved.

