
DEFINITIE

Private Equity is een financiële belegging met specifieke technische eigenschappen die mikt op de lange termijn. Het is een

middel om uw portefeuille te diversifiëren. Private Equity betekent dat men aandelen koopt van niet-beursgenoteerde

ondernemingen, in verschillende stadia van hun ontwikkeling.
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DE VERSCHILLENDE STRATEGIEËN

Een bedrijf doorloopt verschillende ontwikkelingsfasen en bij elk

van deze fasen hoort een aparte strategie:

▪ Durfkapitaal (“venture capital”) investeert in jonge

innoverende bedrijven die privéfinanciering zoeken om zich te

kunnen ontwikkelen. Hier gaat het voornamelijk om bedrijven uit

de technologiesector en de biowetenschappen.

▪ Ontwikkelingskapitaal (“growth capital”) concentreert zich op

gevestigde ondernemingen die al rendabel zijn, bijvoorbeeld om

hen toe te laten een filiaal in het buitenland te openen, een

overname te doen of hun productiecapaciteit te verhogen.

▪ Kapitaaloverdracht (“buyout”) betekent dat volwassen en

winstgevende bedrijven worden uitgekocht. Doordat de overname

grotendeels gefinancierd wordt met een lening is er sprake van

een hefboomeffect.

▪ Speciale situaties bestaan voornamelijk uit strategieën voor de

aankoop van achtergestelde obligaties (die meer risico’s inhouden

dan “senior debt”) en “distressed debt” (met zeer lage rating).

▪Omwille van hun complexiteit, is het mogelijk dat beleggingen in

Private Equity niet aangepast zijn aan particuliere beleggers.

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN

▪ Een potentieel hoge rentabiliteit in vergelijking met andere

activaklassen.

▪ Diversificatie en optimalisatie van een financiële

portefeuille. Via Private Equity kan de verhouding

rendement/risico van een traditionele portefeuille verbeterd

worden.

DE BELANGRIJKSTE NADELEN

▪ Een vaak illiquide belegging: De mogelijkheden om deze

effecten door te verkopen zijn beperkt. Door zich in te schrijven

op een fonds, engageert de belegger zich op lange termijn (10

jaar), met een afwikkeling van de belegging waarbij het

rendement hoofdzakelijk in de laatste jaren wordt uitgekeerd.

▪ Hoog risico op kapitaalverlies: Risico op de

beschikbaarheid van een belegging tegen een lagere prijs dan

de initiële investering.

▪ Tegenpartijrisico: Het risico dat de tegenpartij niet in staat

is om zijn verplichtingen na te komen.

▪ Wisselkoersrisico: Dit risico weerspiegelt het feit dat een

daling van de wisselkoersen kan zorgen voor een

waardedaling van goederen die genoteerd staan in vreemde

munten.

▪ Waarderingsfrequentie: Onregelmatige waarderings-

frequentie. Het niveau van standaardisatie is ook minder

gereglementeerd.

▪ Renterisico en landenrisico: zie woordenlijst.

SOORT BELEGGING

Private Equity brengt de expertise van fondsenbeheerders,

beleggers en bedrijfsleiders samen met als gemeenschappelijk

doel om waarde te creëren.

Private Equity speelt een rol in de ontwikkeling van een economie.

Het zorgt ervoor dat bedrijven kunnen groeien, dat er jobs worden

gecreëerd en dat er plaats wordt gemaakt voor nieuwe generaties

bedrijfsleiders.

PRIVATE EQUITY EN DE LEVENSCYCLUS 

VAN EEN BEDRIJF
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INVESTEREN IN PRIVATE EQUITY FONDSEN

Private Equity fondsen hebben enkele typische eigenschappen,

vooral als het aankomt op inschrijvingsmodaliteiten.

▪ Verbintenis tot inschrijving: de belegger gaat een verbintenis

tot inschrijving (of commitment) aan met een fonds. Hij stemt erin

toe om gedurende de volledige investeringsperiode (doorgaans

tussen 3 en 5 jaar) gevolg te geven aan de kapitaalopvragingen van

de beheermaatschappij. De ophaling van kapitaal vindt plaats

naargelang de beheermaatschappij beleggings-opportuniteiten

identificeert.

▪ Uitkeringen: het kapitaal wordt teruggestort aan de beleggers

naarmate de deelnemingen worden afgestoten door de

beheermaatschappij, doorgaans in de vorm van een verkoop aan

een ander bedrijf, een beursintroductie of een doorverkoop aan een

ander Private Equity fonds.

BELANGRIJKE WAARSCHUWING
Dit document wordt louter ter informatie verschaft en heeft geen enkele contractuele waarde. De inhoud ervan is niet bedoeld als

beleggingsdienst en vormt geen beleggingsadvies noch eender welk aanbod van producten of diensten vanwege Société Générale Private

Banking. Dit document is geen gepersonaliseerde aanbeveling en vormt geen beleggings-, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. De

belegger dient contact op te nemen met zijn persoonlijke fiscaal adviseur om na te gaan welke fiscale behandeling op hem van toepassing is

en welke aangifteverplichtingen hij heeft. Informatie over resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige

resultaten. Dit document steunt op bronnen die Société Générale Private Banking NV betrouwbaar acht en kan gewijzigd worden zonder

voorafgaande inlichting. Société Générale Private Banking NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid,

onvolledigheid of oneigenlijk gebruik van deze informatie of voor eender welke beslissing die op basis van deze informatie werd genomen

door de belegger. Dit document is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het werd overhandigd en mag niet

worden overgemaakt aan, noch ter kennis worden gebracht van, derden, noch mag het in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd

zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Société Générale Private Banking NV. Alvorens de belegger inschrijft op een

beleggingsdienst of financieel product, dient hij kennis te nemen van alle gedetailleerde informatie hieromtrent (prospectus, regelgeving,

document met essentiële beleggersinformatie, term sheet, contractuele voorwaarden van de beleggingsdienst), in het bijzonder over de

risico’s die aan de dienst of het product zijn verbonden.

Dit document werd verdeeld in België door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, die

gecontroleerd wordt door en onder het toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten

en Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV

staat bij de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale

Private Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder

het btw-nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op

www.privatebanking.societegenerale.be.

Aangezien de beleggingen en uitkeringen worden gespreid over

een bepaalde termijn, is de evolutie van deze geldstromen

belangrijk om het rendement van een belegging in Private Equity te

waarderen. Men heeft het over de interne opbrengstvoet. Tijdens

de eerste jaren van de beleggingsperiode is de interne

opbrengstvoet negatief. Vervolgens worden de opbrengsten

uitgekeerd, wat zich vertaalt in een J-curve (zie grafiek).

WOORDENLIJST

Liquiditeitsrisico: Bepaalde uitzonderlijke

marktomstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de

liquiditeit van het product, en kunnen het zelfs volkomen illiquide

maken. Het liquiditeitsrisico is een risico voor de waardering van

het product en een risico op verlies, wat de doorverkoop van het

product onmogelijk kan maken. Bepaalde producten zijn omwille

van hun eigenschappen minder liquide dan andere (producten

die weinig worden verhandeld op financiële markten,

voornamelijk OTC-markten, of niet-frequente waarderingen) en

houden een hoog liquiditeitsrisico in. Bovendien kunnen

producten die doorgaans liquide zijn, ook een liquiditeitsrisico

inhouden, bijvoorbeeld wanneer de emittent in gebreke blijft.

Risico op kapitaalverlies: Het geïnvesteerde bedrag is niet

gegarandeerd want het wordt beïnvloed door de financiële

markten en maakt gebruik van technieken en financiële

instrumenten die onderhevig zijn aan schommelingen. Dit kan

zowel winsten als verliezen genereren.

Kredietrisico: De belegger loopt het risico dat de tegenpartij,

de emittent of de borgsteller (risico voor de terugbetaling op

vervaldag van het product of de betaling van termijnen tijdens

de levensduur van het product als de tegenpartij of de emittent

en de borgsteller niet in staat zijn om hun verbintenissen na te

komen) zijn belofte niet kan nakomen of dat de

kredietwaardigheid van de emittent of de borgsteller daalt (risico

voor de waardering van het product).

Wisselkoersrisico: Beleggingen in producten die noteren in

een andere munt dan deze van de belegger kunnen onderhevig

zijn aan wisselkoersschommelingen, wat tot een stijging of

daling van de waarde van de belegging kan leiden.

Renterisico: Het risico op schommelingen in de waardering van

geïndexeerde producten of producten die verbonden zijn aan

rentevoeten.

Groeimarktrisico: Het is mogelijk dat opkomende of minder

ontwikkelde markten met meer structurele, economische of

politieke uitdagingen te maken krijgen dan ontwikkelde landen.

Dit kan betekenen dat uw kapitaal wordt blootgesteld aan

grotere risico’s.

Alvorens wij kunnen overgaan tot eender welke transactie of beleggingsadvies, moet uw private banker uw kennis en expertise 

op het vlak van financiële instrumenten evalueren, evenals uw beleggingsobjectieven, uw risicobereidheid en uw patrimoniale 

situatie. 

TRANSACTIEKOSTEN 
De initiële transactiekosten die de belegger heeft betaald, kunnen

enkel gedekt worden door de eventuele meerwaarden die

gerealiseerd worden op het moment dat de belegger het product

doorverkoopt, bij een vervroegde terugbetaling of op de vervaldag.

http://www.privatebanking.societegenerale.be/

