Uitkomsten 4e Marktlink Bedrijfsovername Monitor

Investeerders en ondernemers
kijken heel anders naar
bedrijfsovernames
%

15

Investeerders kijken bij bedrijfsovernames met name

SLECHTS 15% VAN DE
ONDERNEMERS DENKT
DAT DE INVESTEERDER
HANDELT IN HET
BEDRIJFSBELANG

naar management en groei. Ondernemers hechten meer
waarde aan het klantenbestand en de naam van de
onderneming. Slechts 10% van de ondernemers denkt
dat management belangrijk is voor de waardeperceptie. Ondanks
dat circa 80% van de ondernemers vindt dat investeringsfondsen
goed zijn de voor de Nederlandse economie, zou slechts 9% willen
verkopen aan een investeerder.

De rol van investeringsfondsen
neemt heel sterk toe in het MKB.
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FAMILIEBEDRIJVEN ZIJN
SLECHTS KLEIN DEEL MKB

economie.

MKB KOMT OP STOOM

Circa een derde van de MKB bedrijven is een
familiebedrijf en ongeveer een derde denkt

97% van de ondernemers denkt dat de waarde van

ook het bedrijf aan kinderen over te dragen.

het bedrijf komend jaar gelijk blijft of toeneemt.

% DAT BINNEN TWEE JAREN WIL VERKOPEN HALVEERT BIJNA
Na een ﬂinke piek in het aantal ondernemers dat vorig jaar aangaf binnen twee jaren te willen verkopen (20%), geeft dit jaar
13% aan binnen twee jaren te willen verkopen. Ruim 40% van de ondernemers zou morgen het bedrijf verkopen bij een goed
bod. Opvallend is dat dit percentage voor bedrijven met een kleine omvang zelfs 55% is, tegen 25% voor grote bedrijven.

MEER KOPERS IN DE MARKT DAN
INVESTEERDERS EN ONDERNEMERS DENKEN

GOED MOMENT OM
BEDRIJF TE VERKOPEN

Voor de meeste bedrijven zijn er meer dan 35 (!) belangstellenden
te vinden. Naast investeerders kijken op dit moment ook weer veel

Zowel de grote meerderheid van de ondernemers als de

(internationale) bedrijven naar groei middels overnames. Opvallend is

investeerders denken dat het nu een goed moment is om

dat zowel de investeerders (60%) als de ondernemers (54%) grotendeels

een bedrijf te verkopen. Het afgelopen jaar heeft 79% van

denken dat er maximaal 5 geïnteresseerden te vinden zijn.

de investeerders een onderneming toegevoegd aan hun
portefeuille, en 66% heeft een onderneming verkocht.

DEEL CASHEN BLIJFT POPULAIR
VOOR JONGE ONDERNEMERS EN
INVESTEERDERS

‘BEDRIJFSWAARDES NEMEN ONDANKS
TERUGHOUDENDHEID INVESTEERDER TOE’

De pre-exitovername blijkt voor ruim 50% van de

Waar ondernemers (82%) denken dat de waarderingen van

ondernemers een interessante optie te zijn. Met

bedrijven gaan toenemen, denkt slechts 25% van de ondernemers

een pre-exit is de ondernemer in staat om

dat de multiples gaan stijgen. Gemiddeld gokken verkopers op

het vermogen dat vast zit in de onderneming

circa 8,4 keer de jaarwinst (in 2016 9,4 en in 2015 8,8 keer), wat

grotendeels privé veilig te stellen. Opvallend is

veel hoger is dan het marktgemiddelde. Investeerders geven aan
dat ze bedrijven kopen en verkopen voor een gemiddelde EBIT-multiple van 6.

dat circa 60% van de ondernemers jonger dan
45 jaar juist voor een pre-exit open staan. Dit is een interessante
doelgroep voor investeerders.
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