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Dat lijkt uit een rapport van KPMG. Daarij peelt onzekerheid door
de handeloorlog met de Verenigde taten een grote rol. In de eerte
ze maanden werd in totaal 109 miljard dollar geïnveteerd in
tartende ondernemingen. Dat i 16 procent minder dan in het
tweede halfjaar van 2018.
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In uropa nam de waarde van durfinveteringen juit met 30 procent
toe ten opzichte van laatte ze maanden van 2018. Dat komt vooral
door de hoogte van de inveteringen. Het aantal deal op het
continent nam af. Daarij valt op dat jonge edrijven in het Verenigd
Koninkrijk, zoal fintechedrijven Checkout.com en World Remit,
zich ondank rexitperikelen nog van aanzienlijke inveteringen
verzekerden.
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eginnende edrijven heen het eerte halfjaar wereldwijd
minder durfkapitaal opgehaald dan een jaar eerder. Vooral in
China zijn inveteerder minder nel ereid geld in tart-up te
teken dan voorheen.

Dat de onzekerheid onder inveteerder toeneemt, lijkt volgen
KPMG ook uit het oort inveteringen. Het durfkapitaal ging het
voorije halfjaar vooral naar edrijven die al enige tijd actief zijn, in
plaat van pa opgerichte ondernemingen.
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taatecretari Keijzer: 'MKactieplan geeft meer ruimte aan
ondernemer'
Het kainet prikkelt tartup in het mk om mee te
doen met de klimaat- en energietranitie door een
peciale tender van de D capital-regeling van 20
miljoen euro. n met MK!dee daagt het
ondernemer uit om zelf met plannen en
oploingen te komen voor het vereteren van de
leercultuur in het mk. 
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Miljoenen extra voor jonge
edrijven
Het kainet teekt de komende vier jaar 65 miljoen
euro extra in eleid om jonge, innovatieve
edrijven vooruit te helpen. De maatregelen
moeten het voor zogenoemde tart-up en caleup makkelijker maken om aan onder meer
groeikapitaal en goed opgeleid peroneel te
komen. 
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Uitetalen in aandelen guntiger
voor tart-up
Het kainet wil het voor werknemer van jonge
edrijven guntiger maken zich in aandelen te
laten uitetalen. taatecretari Menno nel
(Financiën) kijkt of hij de elatingregel voor hen
kan aanpaen. 
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KPMG: durfinveteringen in
tartup tagneren door
economiche onzekerheid
De wereldwijde durfinveteringen in tartup zijn
in de eerte drie maanden van dit jaar aanzienlijk
gedaald vergeleken met het laatte kwartaal van
2018. In het eerte kwartaal van 2019 werd voor een
edrag van 53 miljard dollar in tartup
geïnveteerd, een daling van 25 procent ten
opzichte van de laatte drie maanden van vorig jaar.
In het laatte kwartaal van vorig jaar waren
inveteerder goed voor een edrag van 71 miljard
dollar. 
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Nederland neemt tart-up ij de
hand in V
Nederlande tart-up die het willen maken in de
Verenigde taten kunnen innenkort voor hulp
aankloppen ij de tart-updiplomaat. 
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