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Dit document is bedoeld voor beleggers die meer willen weten over
beleggen in investeerders en de mogelijkheden die Van Lanschot biedt.

Onder investeerders verstaan wij
beleggers die bovengemiddeld
betrokken zijn bij de beleggingen die
zij doen. Deze betrokkenheid kan
bijvoorbeeld tot uiting komen door
een bovengemiddeld groot belang

in een onderneming te nemen.
Wij maken hierbij onderscheid
tussen beursgenoteerd private
equity, investeringsmaatschappijen
en smallcap deelnemingenfondsen
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Fondsen binnen de genoemde categorieën staan
bekend om hun specifieke beleggingsbeleid en uit
gesproken strategieën. Het doel van dit document
is u als belegger te informeren over de specifieke
kenmerken van de fondsen die Van Lanschot op dit
gebied aanbiedt. Vanwege het specifieke beleggings
beleid van deze fondsen kunnen prestaties significant
afwijken van de getoonde benchmark.
Naast de bestaande beleggingsmogelijkheden die
in deze presentatie zijn opgenomen, onderzoekt
Van Lanschot de mogelijkheden om toegang te
bieden tot nieuwe exclusieve niet-beursgenoteerde
investeringsmogelijkheden.
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Of deze beleggingsmogelijkheden passen bij uw
wensen en behoeften is sterk afhankelijk van uw
persoonlijke situatie. Wij adviseren u dan ook contact
op te nemen met uw beleggingsadviseur of private
banker die op basis van uw persoonlijke doelstellingen,
beleggingsprofiel en reeds aanwezige beleggingen
kan aangeven of en welke mogelijkheden voor u
passend zijn.
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1. Schematisch overzicht beleggingsmogelijkheden
Beursgenoteerd private equity

Investeringsmaatschappijen

Smallcap deelnemingenfondsen

–	Beursgenoteerde investeerders die
in niet-beursgenoteerde bedrijven
beleggen.
–	Benodigd kapitaal voor investeringen
kan opgehaald worden door
aandelenemissies.
–	De investeerder eist vaak zeggenschap
op in de onderneming.
–	Het doel van de investeerder is om
binnen enkele jaren het belang weer
met winst te verkopen.

–	Investeringsmaatschappijen beleggen
in zowel beursgenoteerde als nietbeursgenoteerde bedrijven.
–	De investeerder eist soms zeggenschap
op in de onderneming.
–	Het doel van de investeerder is te
profiteren van de winstgevendheid van
een bedrijf over een langere periode.

–	Deze fondsen beleggen in kleinere en
vaak minder bekende bedrijven.
–	De portefeuille heeft een geconcen
treerd karakter door de deelnemingen
structuur.
–	Soms leidt de betrokkenheid van een
beheerder bij de onderneming tot een
partnership, bijvoorbeeld in de rol van
een extern adviseur om de belangen
van aandeelhouders te dienen.

Eigenschappen
– Transparantie
Laag
– Liquiditeit
Hoog
– Spreiding sectoren
Breed
– Spreiding vermogenscategorieën Breed
– Geografische spreiding
Breed
– Beleggingshorizon
Kort – Middel

Eigenschappen
– Transparantie
Middel
– Liquiditeit
Hoog
– Spreiding sectoren
Middel
– Spreiding vermogenscategorieën Smal
– Geografische spreiding
Middel
– Beleggingshorizon
Lang

Eigenschappen
– Transparantie
Hoog
– Liquiditeit
Laag
– Spreiding sectoren
Breed
– Spreiding vermogenscategorieën Smal
– Geografische spreiding
Middel
– Beleggingshorizon
Lang

Investeerders zijn
bovengemiddeld betrokken
bij hun beleggingen
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2. Beursgenoteerd private equity

–

Transparantie – De transparantie is beperkt doordat
beursgenoteerd private equity een duidelijk commitment

Private-equityfondsen zijn fondsen die beleggen in
niet-beursgenoteerde ondernemingen. Om te kunnen
investeren verzamelt een private-equityfonds vermogen
via bijvoorbeeld pensioenfondsen, verzekeraars, banken,
vermogende families en/of particuliere beleggers.

wat betreft inleg mist. Er is hierdoor beperkt zicht op de
mogelijk fluctuerende kaspositie van het fonds. Ook is er
geen duidelijk zicht op toekomstige kasstromen.
–

Liquiditeit – Beursgenoteerd private equity is dagelijks
verhandelbaar. Deze liquiditeit is niet kosteloos. Omdat
de onderliggende investeringen van een beursgenoteerd

Toegang tot
beleggen in nietbeursgenoteerde
ondernemingen

Beleggers in private-equityfondsen participeren in
de waarde-ontwikkeling van de onderliggende inves
teringen. Alpinvest, Gilde en Egeria zijn voorbeelden
van bekende Nederlandse, niet-beursgenoteerde,
private-equityfondsen.

private-equityfonds beperkt liquide zijn, wordt het aandeel
van een private-equityfonds vaak met een korting verhan
deld ten opzichte van de intrinsieke waarde van het fonds.
–

Spreiding – Naast beleggingen in private equity investeren
de beursgenoteerde private-equityfondsen onder meer in
infrastructuur, onroerend goed en verschaffen zij daarnaast

Naast deze niet-beursgenoteerde private-equity
fondsen zijn er ook beursgenoteerde private-equity
fondsen, zoals KKR en Blackstone. Deze bieden naast
hun beleggingsactiviteiten ook vaak diensten aan zoals
advisering bij fusies en overnames. Beursgenoteerd
private equity biedt meer liquiditeit dan niet-beurs
genoteerd private equity. Zo is het bijvoorbeeld voor
beleggers mogelijk tussentijds in- of uit te stappen
dankzij de dagelijks onderhouden handel, in tegenstel
ling tot niet-beursgenoteerd private equity. De waar
deringen van beursgenoteerde private-equityfondsen
zijn – net als bij andere beursgenoteerde aandelen –
onderhevig aan het beursklimaat. Vraag en aanbod
bepalen hierbij de waarde, in plaats van de Net Asset
Value (het netto vermogen gedeeld door het aantal
participaties) bij niet-beursgenoteerd private equity.

vreemd vermogen.
–

Beleggingshorizon – Vanwege de diversiteit van investe
ringen varieert de beleggingshorizon van de investeringen
van een beursgenoteerd private-equityfonds.

–	
Regionale focus – Beleggingen van private-equityfondsen
zijn meestal wereldwijd gespreid.

Van Lanschot biedt een passieve beleggingsoplossing
aan bij het beleggen in beursgenoteerd private equity:
–

iShares Listed Private Equity UCITS ETF.
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Belangrijkste posities van het fonds in ondernemingen (per 5/11/2018)

Omschrijving

Naam

De iShares Listed Private Equity heeft als doel het
rendement van de S&P Listed Private Equity-index
te volgen. Deze index bestaat uit de grootste beurs
genoteerde private-equityondernemingen uit
Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific, gemeten
naar marktkapitalisatie, die worden verhandeld op
beurzen in ontwikkelde landen. De basisvaluta van
de ETF is de Amerikaanse dollar.

Brookfield Asset Management Inc CL

7%

CA1125851040

KKR & Co.

7%

US48251W1045

3I Group PLC

7%

GB00B1YW4409

Blackstone Group

7%

US09253U1088

Partners Group Holding AG

7%

CH0024608827

Per 2 november 2018 had de ETF een belang in
58 beursgenoteerde private-equityondernemingen.
Op basis van de beurskoers per 26 maart 2018
bedroeg het dividendrendement van de ETF meer
dan 5% (halfjaarlijkse uitkering).

Weging

ISIN

Bron: www.ishares.com

Totaal geïndexeerd rendement van 31/12/2012 tot 6/11/2018 - in USD
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Bron: Thomson Reuters Datastream
Disclaimer: De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
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3. Investeringsmaatschappijen

–

Liquiditeit – Grote beursgenoteerde investeringsmaat
schappijen zijn vrij verhandelbaar en liquide.

Investeringsmaatschappijen nemen belangen in
bedrijven of nemen bedrijven in hun geheel over,
met een duidelijke achterliggende beleggingsstra
tegie. Vaak zijn dit bedrijven binnen een beperkt
aantal sectoren of industrieën. Deze gemeen
schappelijke deler maakt het mogelijk de bedrijven
uit de portefeuille met elkaar te verbinden. Door
het uitwisselen van kapitaal, goederen of diensten
kan de investeringsmaatschappij bijvoorbeeld
schaalvoordelen en synergiën behalen.

–

Spreiding – Meestal beperken investeringsmaatschappijen
zich tot aandelenbeleggingen in bedrijven uit een beperkt
aantal sectoren of industrieën. Op deze manier dienen de
beleggingen ook als strategisch belang. Dit kunnen zowel
beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde ondernemingen
zijn.

–

Beleggingshorizon – De beleggingen van investeringsmaatschappijen zijn in de regel langetermijnbeleggingen.

–

Regionale focus – De bedrijven uit de beleggingsporte
feuille van investeringsmaatschappijen concen-treren zich
vaak in een bepaalde geografische regio.

Het doel van deze langetermijnbeleggingen in
bedrijven is winstgeneratie door participatie.
De investeringsmaatschappij verwacht dat de
activiteiten van de bedrijven waarin het belegt op
termijn winstgevend(er) zullen zijn. In tegenstelling
tot private equity speelt het herstructureren van
bedrijven geen centrale rol in de beleggingsstrategie
en is deze strategie minder gericht op het verkopen
van het belang.
–

Van Lanschot biedt drie beleggingsoplossingen aan
voor het beleggen in investeringsmaatschappijen:
– Berkshire Hathaway, een Amerikaanse beurs
genoteerde investeringsmaatschappij,
– Ackermans & van Haaren, een Belgische beurs
genoteerde investeringsmaatschappij,
– Groupe Bruxelles Lambert, een Europese beurs
genoteerde investeringsmaatschappij.

Transparantie – Investeringsmaatschappijen beleggen via
een aandelenbelang in de bedrijven uit hun portefeuille.
Risico’s van deze belangen zijn transparant van aard en
de (significante) belangen zijn terug te vinden in de jaarverslagen. Het is niet gebruikelijk dat investeringsmaat
schappijen verwachtingen uitspreken over resultaten in
de toekomst.
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Berkshire Hathaway

Belangrijkste beursgenoteerde beleggingen van het fonds (per 6/11/2018)

Omschrijving

Naam

Weging in portefeuille

Belang

Berkshire Hathaway is opgericht door Warren
Buffet. Het conglomeraat belegt voornamelijk in
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven
uit de industrie, de financiële dienstverlening en 
niet-duurzame consumentengoederen. Voor het
overgrote deel zijn dit Noord-Amerikaanse bedrijven.

Apple

25,5%

5,3%

Wells Fargo & Co

12,2%

9,6%

9,8%

9,4%

De beleggingsstrategie kenmerkt zich door alleen
bedrijven toe te voegen aan de portefeuille waarvan
verwacht wordt dat deze in de toekomst sterke
kasstromen zullen genereren.

The Coca-Cola Company
Bank of America

9,6%

6,9%

The Kraft Heinz Company

8,6%

26,7%

Bron: Bloomberg

Totaal geïndexeerd rendement van 31/12/2012 tot 6/11/2018 - in USD
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Het aandeel Berkshire Hathaway is genoteerd aan
de beurs in New York. De marktkapitalisatie bedraagt
$ 532 miljard (per 6/11/2018).
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Bron: Thomson Reuters Datastream
Disclaimer: De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
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Ackermans & van Haaren

Belangrijkste belangen van Ackermans & van Haaren (per 31/12/2017)

Omschrijving

Naam

Het Belgische Ackermans & van Haaren vindt zijn
oorsprong in 1876 als baggeraar en is opgericht door
Nicolaas van Haaren en Hendrik Willem Ackermans.
Tegenwoordig is Ackermans & van Haaren een
investeringsmaatschappij met een gediversificeerde
portefeuille. Met deze portefeuille belegt Ackermans
& van Haaren in ondernemingen die onder andere
actief zijn in de civiele techniek, financiële dienst
verlening, vastgoed en energie. Ook belegt het in
groeikapitaal.

CFE/DEME

Ackermans & van Haaren stelt zich op als een
proactieve aandeelhouder en de strategie is gericht
op de lange termijn. Hierbij is het onder andere
betrokken bij de selectie van het management van
bedrijven waarin het belegt en bij het definiëren van
de langetermijnstrategie.
Het aandeel Ackermans & van Haaren is genoteeerd
aan de Brusselse beurs en heeft een marktkapitali
satie van € 4,6 miljard (per 6/11/2018).

Weging in portefeuille

Belang

60,0%

60,4%

Delen Private Bank

17,8%

78,8%

Bank J. Van Breda & Co

13,6%

78,8%

Sipef

6,4%

30,3%

Extensa Group

5,5%

100%

Bron: jaarverslag 2017 Ackermans & van Haaren, op basis van boekwaarde eigen vermogen

Totaal geïndexeerd rendement van 31/12/2012 tot 6/11/2018 - in EUR
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Bron: Thomson Reuters Datastream
Disclaimer: De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
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Groupe Bruxelles Lambert

Belangrijkste belangen van Groupe Bruxelles Lambert (per 30/9/2018)

Omschrijving

Naam

Weging in portefeuille

Belang

Groupe Bruxelles Lambert (GBL) is één van de grootste
investeringsmaatschappijen van Europa en is opgericht
in 1902.

Adidas

16,9%

7,8%

SGS

14,8%

16,6%

Pernod Ricard

14,4%

7,5%

Imerys

13,9%

53,8%

GBL heeft een langetermijnstrategie en streeft ernaar
om een gediversifieerde kwaliteitsportefeuille te
ontwikkelen die gericht is op een wereldwijde indu
striële en dienstenondernemingen die leider zijn in
hun markten. De investeringsmaatschappij probeert
waardecreatie te realiseren door dividend uit te
keren naast een continue en duurzame groei van de
intrinsieke waarde van de beleggingsportefeuille.

LafargeHolcim

12,4%

9,4%

GBL is sinds 1952 aan de Brusselse beurs genoteerd
en heeft een marktkapitalisatie van € 13 miljard (per
6/11/2018). 50% van de aandelen en 52% van het
stemrecht is in handen van het Zwitserse Pargesa.
Hiervan heeft Parjointco 51% van de aandelen.
Parjointco is voor de ene helft in handen van Agesca
Nederland, een investeringsvehikel van de Belgische
familie Frère Frère. Het Canadese Power Corporation
van de familie Desmerais bezit de andere helft van
de aandelen.

Bron: verslag derde kwartaal 2018, op basis van boekwaarde

Totaal geïndexeerd rendement van 31/12/2012 tot 6/11/2018 - in EUR
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Bron: Thomson Reuters Datastream
Disclaimer: De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
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4. Smallcap deelnemingenfondsen

Focus is de
kritische
succesfactor

Het universum van smallcapondernemingen is enorm
groot, alleen al in Europa zijn duizenden smallcap
ondernemingen beursgenoteerd. Het aantal analisten
dat deze groep smallcapondernemingen volgt, is
daarentegen klein. De beschikbare research over
smallcapondernemingen is daarom beperkt, wat leidt
tot een relatief inefficiënte markt. In een inefficiënte
markt weerspiegelt de waarde van een aandeel niet
altijd de waarde van een onderneming. Voor een
fondsbeheerder die zijn huiswerk goed doet, bieden
deze marktinefficiënties kansen.

Door belangen van minimaal 5% in een onderneming
aan te houden, minimaliseren deelnemingenfondsen
de vennootschapsbelasting.
Brutorendement kan hierdoor nettorendement
worden. Instituten en particulieren die vanuit een 
BV of NV beleggen kunnen op hun beurt ook gebruik
maken van de fiscale vrijstelling door een belang van
minimaal 5% in een van deze fondsen aan te houden.
–

Transparantie – Fondsbeheerders geven volledige inzage
in de aandelen waarin wordt belegd.

–

Liquiditeit – De voorgestelde deelnemingenstrategie kent
een beperkte verhandelbaarheid.

Focus is de kritische succesfactor bij het beheer van
een smallcap beleggingsfonds. Een manier om focus
aan te brengen is door te beleggen in een beperkt
aantal aandelen.

–

is de spreiding over het aantal aandelen beperkt.
–

Beleggingshorizon – De deelnemingenstrategie heeft een
langetermijnbeleggingshorizon.

–

Deelnemingenfondsen hanteren een gefocuste
beleggingsstrategie. Een deelnemingenfonds beoogt
een belang van ten minste 5% in een onderneming
te nemen. Met een deelneming van 5% of meer
kan een fondsbeheerder nadrukkelijker invloed
uitoefenen op de strategie van een onderneming.
Een fondsbeheerder zal er vooral op toezien of de
belangen van de aandeelhouders voldoende worden
behartigd.

Spreiding – Door de geconcentreerde beleggingsstrategie

Regionale focus – De investeringen vinden plaats in
Europa.

Van Lanschot biedt een beleggingsoplossing aan bij
het beleggen in smallcap deelnemingsfondsen:
–

Kempen Oranje Participaties.
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Kempen Oranje Participaties

Belangrijkste posities van het fonds in ondernemingen (30/6/2018)

Omschrijving

Naam

Kempen Oranje Participaties N.V. (KOP) is een beleg
gingsfonds dat beleggers de mogelijkheid biedt om
in kleine Europese ondernemingen te investeren.
KOP belegt in aandelen van ondergewaardeerde
ondernemingen en beoogt een belang van 5% of meer
van de uitstaande aandelen per onderneming aan te
houden. Met deze strategie is het fonds te classificeren
als een deelnemingenfonds.

Coats Group

KOP streeft betrokken aandeelhouderschap na en wil
op lange termijn een rendement (op basis van koers
winst en dividend) van 10% op jaarbasis behalen.
Het gevolg van deze langetermijnbenadering is dat
het fonds een beperkte verhandelbaarheid (kwartaal
liquiditeit) heeft.

Weging in portefeuille

Belang

10,3%

5,4%

Washtec

9,5%

5,8%

ForFarmers

9,5%

5,2%

Interroll Holding AG

7,9%

4,0%

BE Semiconductor

5,9%

2,1%

Bron: Kempen Oranje Participaties halfjaarverslag 2018/ H1

Totaal geïndexeerd rendement van 31/12/2012 tot 6/11/2018 - in EUR
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Per 30 september 2018 belegde het fonds in 22 onder
nemingen. Het dividendrendement van de portefeuille
bedroeg per die datum 2,9%.
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Bron: Thomson Reuters Datastream
Disclaimer: De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
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Deze themapublicatie is een uitgave van de afdeling
Investment Research & Communication.
Van Lanschot | 0800 1737 | www.vanlanschot.nl

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor
algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen
rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele
actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt
aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in
deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is
niet toegestaan de gegevens in de publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Lanschot NV.
Overige informatie

Van Lanschot NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te
’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatie
nummer NL.004 670632.B.01. Van Lanschot NV is als bank geregistreerd in het
Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB),
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot NV kan optreden als aanbieder
van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten
en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.
Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot NV, de afdeling Klachtenmanagement van het
hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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