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vertegenwoordigt zowat 0,29 procent van het BNP. Met dit
percentage behoort België tot de middenmoot in Europa.
Dat het Verenigd Koninkrijk met meer dan 1,5 procent de ranking aanvoert, is wellicht geen verrassing.”

AWARDS

“PRIVATE
EQUITY IS
VOLWASSEN
GEWORDEN”
In het spoor van de Angelsaksische wereld doken
begin de jaren 80 ook in ons land de eerste privateequityspelers op. Onbekend maakt onbemind
en aanvankelĳk moest de sector opboksen
tegen heel wat vooroordelen. “Anno 2021 is
de sector echter volwassen geworden. Private
equity biedt niet alleen een meerwaarde voor het
bedrĳfsleven, maar heeft ook een positieve invloed
op de investeerderswereld en zelfs op de hele
maatschappĳ”, klinkt het bĳ Pierre Demaerel,
secretaris-generaal van de Belgian Venture Capital
& Private Equity Association (BVA) en Raf Moons,
Head of Private Equity bĳ BNP Paribas Fortis.

“Private
equity is voor
institutionele
investeerders
stilaan een
aparte activaklasse geworden.”
Pierre Demaerel

eker de voorbije jaren is de markt
voor private equity wereldwijd exponentieel gegroeid. “In België is
dat niet anders. Gecumuleerd waren er
de voorbije zes jaar 1.400 deals met een
gezamenlijke waarde van meer dan
10 miljard euro. En de tendens is stijgend”, zegt Pierre Demaerel. “Jaarlijks
gaat het om 1,5 à 2 miljard euro en dat

Veel meer dan vers geld
Kapitaal is de brandstof voor de bedrijfswereld. Zeker voor
risicovolle en innovatieve groeibedrijven is het niet altijd even
evident om voldoende langetermijnfinanciering te vinden.
Dat kan een zware hypotheek op hun toekomstige expansie
leggen. Een van de opties is gaan aankloppen bij een privateequityspeler. Door in het kapitaal te stappen van niet-genoteerde bedrijven helpen zij deze snelle groeiers in hun verdere ontwikkeling.
“Bij een dergelijke samenwerking gaat het lang niet alleen
om vers geld”, reageert Raf Moons. “Private-equityspelers
hebben heel wat meer te bieden. Vaak hebben ze expertise
en een netwerk in een specifieke sector waardoor ze het bedrijf op meerdere vlakken vooruit kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan een scale-up die voet aan de grond wil krijgen
in de Verenigde Staten. Een gerenommeerde private-equityspeler als aandeelhouder zal heel wat deuren openen. Niet

UNICORN VS. ECOSYSTEEM
In de media krĳgen unicorns heel wat aandacht. Het gaat om
private start-ups die meer dan 1 miljard dollar waard zĳn. “Het zĳn
natuurlĳk stuk voor stuk mooie ondernemersverhalen, maar we
mogen het succes van private equity niet louter aftoetsen aan het
aantal unicorns. De Belgische biotechsector kent bĳvoorbeeld
geen unicorns, maar is daarom niet minder waardevol. In enkele
decennia tĳd is hier een rĳk ecosysteem – met onder andere
incubatoren, spin-offs, onderzoeks- en onderwĳsinstellingen,
ziekenhuizen enzovoort – gegroeid waarin tal van jonge
biotechbedrĳven floreren”, zegt Raf Moons.

alleen commercieel, maar ook bij de aanwerving van
nieuwe managementprofielen.”
Tegenwoordig is ESG (Environmental, Social & Governance) niet meer weg te denken uit de financiële
wereld. Zeker kleinere bedrijven worstelen hier wel
eens mee. Ook op dit vlak kan de knowhow van een
private-equityspeler het bedrijf helpen om verdere
stappen te zetten in zijn professionalisering.
Aparte activaklasse
Al enkele jaren kennen we extreem lage rentevoeten
en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn
verandering in zal komen. In hun zoektocht naar rendement kiezen pensioenfondsen en andere professionele investeerders steeds vaker voor private equity.
“Op die manier krijgen ze toegang tot private bedrijven die dankzij hun entrepreneurship vaak succesvoller zijn. Internationale studies leren dat private equity
systematisch hogere returns scoort dan beursindexen
en beursgenoteerde bedrijven. Beleggers moeten
daar dan wel een beperktere liquiditeit bijnemen”,
vertelt Pierre Demaerel. “Naast aandelen, obligaties
en vastgoed is private equity stilaan een aparte
activaklasse geworden. Het is in elk geval een interessante diversificatie van de portefeuille.”
Raf Moons bevestigt de groeiende interesse voor private equity. “Op dit moment beheren we met BNP
Paribas Fortis een private-equityportefeuille van een
half miljard euro waarvan de helft via fondsen en de

Raf Moons

Meerwaarde voor de maatschappĳ
De opkomst van private equity is niet alleen
een goede zaak voor institutionele investeerders, maar ook voor de particulier die via pensioenfondsen of bepaalde verzekeringsproducten indirect kan meegenieten van deze
aantrekkelijke beleggingsvorm. De positieve
impact op onze maatschappij is echter nog
veel ruimer. “Private equity is een belangrijke
motor voor economische groei en economische groei betekent dan weer jobcreatie. Vandaag ondersteunt private equity in Europa
meer dan 10 miljoen jobs en dat zowel in startups, scale-ups als in grotere ondernemingen”,
aldus Pierre Demaerel.

WAT DOET DE BVA?
Al sinds 1986 profileert de Belgian Venture Capital & Private
Equity Association (BVA) zich als de belangenvereniging van
durfkapitaalinvesteerders in België. De BVA is hét aanspreekpunt
voor iedereen die meer wil weten over deze investeerders en over
de Belgische markt van private equity en venture capital. Vandaag
telt de organisatie 134 leden. Het gaat om nationale en internationale
investeerders die risicodragend vermogen investeren in België.
Geassocieerde leden zĳn beroeps- of bedrĳfsmatig bĳ dit soort
investeringen betrokken.
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“Vaak hebben privateequityspelers
expertise en
een netwerk
in een
specifieke
sector,
waardoor ze
het bedrĳf
op meerdere
vlakken
vooruit
kunnen
helpen.”

andere helft via directe participaties. Het is
onze ambitie om deze portefeuille de komende vijf jaar te verdubbelen.”

Links: Raf Moons, Head of Private Equity
bij BNP Paribas Fortis en Pierre Demaerel (rechts),
secretaris-generaal van de Belgian Venture Capital
& Private Equity Association

Een van de absolute hoogtepunten van de werking van de BVA is de
jaarlĳkse uitreiking van de Private Equity Awards. Samen met partner BNP
Paribas Fortis zet de organisatie enkele Belgische bedrĳven in de kĳker
die met de steun van private-equity- of venture capital-investeerders een
opmerkelĳk groeitraject hebben afgelegd.
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