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Participatiemaatschappijen investeren door
Participatiemaatschappijen (private equity en venture capital) investeerden ondanks corona in 2020
ink in Nederlandse bedrijven en gingen door met het werven van nieuwe fondsen.
Dat blijkt uit het jaarlijkse marktonderzoek van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP),
opgesteld in samenwerking met PwC en internationale partners.
In 2020 werd voor € 6,7 miljard geïnvesteerd in 180 buy-outs en groeiende bedrijven. Dat is vergelijkbaar met 2019.
Ook werd voor € 900 miljoen geïnvesteerd in 300 Nederlandse startups en scale-ups. Daarbij viel op dat het gemiddeld
geïnvesteerde bedrag per bedrijf anderhalf keer zo groot was als in 2019.
Participatiemaatschappijen haalden vorig jaar € 6,9 miljard aan nieuw kapitaal op bij beleggers. Ze zijn blijven
investeren in bedrijven die zij al in portefeuille hadden en hebben die daarmee door de crisis geholpen, aldus de NVP.
Ook is in nieuwe bedrijven geïnvesteerd. “Participatiemaatschappijen hebben hun kracht laten zien afgelopen jaar”,
stelt Tjarda Molenaar, directeur NVP. “Hun belang zal het komende post-coronajaar, als we ons uit de crisis moeten
investeren, nog duidelijker blijken.”
Een recente inventarisatie van VNO-NCW leert dat Nederlandse bedrijven tot 2025 circa € 47 miljard minder zullen
investeren. Participatiemaatschappijen kunnen deel zijn van de oplossing, zo meent de vereniging.
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Minder omzet en personeel deurwaarderskantoren
door coronacrisis
Door de coronacrisis is het aantal deurwaarders vorig jaar ink teruggelopen.
Ook de omzet van hun kantoren viel lager uit. Dat meldt beroepsvereniging
van deurwaarders... 
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EU-leiders ondertekenen verklaring voor een socialer
Europa
De 27 EU-leiders hebben in de Portugese stad Porto een gezamenlijke
verklaring onderschreven waarin ze beloven actie te ondernemen voor een
socialere Europese Unie.... 
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Banken gaven ruim vijftig miljard euro
coronaleningen aan bedrijven
De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 51,1
miljard euro aan leningen gegeven aan ondernemingen. Daarmee werden zo'n
56.000 ondernemers... 
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Herstarten na corona

De coronatunnel is voor veel ondernemingen eindeloos lang en donker. Het kabinetsmotto 'nog even volhouden' is na
ruim een jaar van veelal verplichte sluiting van... 
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Corona maakt veel werkgevers een stuk flexibeler
Bijna vier op de tien mkb-bedrijven werkzaam in de zakelijke dienstverlening
investeren sinds corona meer in het welzijn van hun werknemers, die door de
pandemie... 

