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WAARm-1 DIT CONGRES 

Nederland heeft als land met de hoogste we rkloosheid in Europa een grate 
behoefte aan ondernemers die arbeidsplaat sen scheppen. 

Uit onderzoek is gebleken dat vooral de kleine en middelgrote bedrijven 
hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Zowel overheid als ondernemers
org:rnisnt i e s propngeren dan ook he t 011dernemcrsch,1p. 

Het midden- en kleinbedrijf lieeft thans mee r dan vroeger de mogelijkheid 
om door middel van produktvernieuwing snel te groeien. Als gevolg daarvan 
bestaat er in deze sector een grate behoefte aan risicodragend kapitaal. 

liet voorzien in deze be hoef te stuit in de praktijk echter dikwijls op 
vele moe ilijkheden. Als oorzaken daarvan warden vaak de ingewikkelde en 
tijdrovende hemoeienis door de overheid genoemd en daarnaast hct onvol
do end e beschikbaar zijn van risicodragend kapitaal. 

Vooral het ontbreken van de mogelijkheid om risicodragend kapitaal aan 
te trekken wordt steeds vaker als breekpunt genoemd, ondanks allerlei 
maatrege len van kapitaalverschaf(ers en overheid om hierin verbetering 
te brengcn. 

De overheid l.evert een bijdrage in <le vorm van subsidies en door het 
meedragen van een de e l van het ri s ico van de kapitaalverschaffer. De kapi
taalve rsc haffer zou op grond daarvan een soepeler kredietbeleid moeten 
kunnen voeren. 

Dan doemt echter een volgende belemmering op: Het gebrek aan goede onder
nemingspl annen, die voor deze verruimde krcdietmogelijkheden in aanmerking 
komem; zo luidt althans de mening van veel kapitaalve r schaffers. 

Vee l ondernemers daarentegen zijn van mening da t ze juis t uitstekende 
plannen hebben, maa r dat de particuliere participatiemaatschappijen en de 
cornmerciele banken te strenge eisen stellen aan deze plannen. 

De veruimde kredietmogelijkheden zouden door <lit alles dan ook in de 
praktijk niet tot grotere mogelijkheden voor ondernemers leiden om kapitaal 
aan te trekken. 

De brug tussen vraag en aanbod komt pas tot stand a i s hij op voldoende 
pijl e rs kan rusten: 

--
~ 

... 
0 Financiele 

Ambitieuze < 
D CD 

instellingen 
ondernemers OJ :::,- <O 

:::i CD CD met veel 
me\ plannen :::i Cl a: 

CD (/) twijfels en 
en geen geld :::i 

CD 
(() ervaring 

CO~CRESONDERWERPEN 

TijdPns he t congr es za l word en ingcgaan op de vol gende vragen: 
- Hoe worde n ondernemi ngsp l ~mnen door de ge1dverschaffers op hun 

kredi etwaardigheid getoetst ? 
- l!oc> komen onde rnemers a.:in ri s i codrag c nd kapitaal ? 
- \..'at i s de rol di e de ove rheid speeit bij het bc• schikbaar komen van 

ris i coJ r age nd kaµit aai ? 
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CURRICULA VITAE VAN DE SPREKERS 

Prof.dr. P.M. Kempen studeerde bedrijfseconomie en 
accountancy aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
In 1979 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam 
tot doctor in de bedrijfseconomie. Hij was van 1966-'68 
werkzaam bij Philips te Eindhoven. In 1968 trad hij in 
dienst bij Van Dien & Co Accountants als oprichter van de 
organisatieafdeling. Vanaf 1974 tot heden is hij firmant 
bij Van Dien & Co en leidt de inmiddels 40 man sterke 
Organisatie-afdeling. In 1984 werd hij benoemd tot 
buitengewoon hoogleraar Bedrijfskunde aan de Technische 
Hogeschool te Eindhoven. 

Jhr.mr. F.J. Loudon studeerd~ rechten in Utrecht. In 1967 
trad hij in dienst van Pierson, Heldring & Pierson N.V. 
In 1968 was hij gedetacheerd bij N.M. Rotschild & Sons Ltd. 
in Londen, waarna hij een stage volgde bij o.a. Chase 
Manhatten en Morgan Stanley, beide te New York. Vanaf media 
1969 was de heer Loudon werkzaam op de Merchant Banking
afdeling van Pierson, Heldring & Pierson in Amsterdam. 
In 1967 werd hij benoemd tot directeur der Vennootschap en 
in 1983 tot plaatsvervangend voorzitter. 

Ors. E.J. Blaauboer studeerde bedrijfseconomie aan de 
Erasmus Universiteit te Rotterdam . In 1974 trad hij in 
dienst bij Pakhoed Holding N.V. als area manager voor 
het Caraibisch gebied. Van 1976- '78 was hij president van 
Paktank Canada Ltd .. Vanaf 1978 was hij werkzaam bij 
V.N.U. N.V. waar hij in 1982 als lid van de directie van 
de boekendivisie afscheid nam. Sindsdien is de heer 
Blaauboer directeur van de venture-capital groepering 
NeSBIC B.V., gevestigd te Amsterdam. Tevens is hij voor
zitter van de Nederlandse Vereniging van Participatie
maatschappijen. 

Ing. B.Th.J. Alberts studeerde in 1975 af aan de HTS te 
Heerlen (informatietechniek) en studeerde daarna enige tijd 
computermathematiek aan de Universiteit van Hasselt. Samen 
met W.C.H. Claessen richtte hij in januari 1976 de 
V.O.F. Pie Data op. In september 1984 kwam Pie Data Medical 
uit gebreid in het nieuws door een zeer geslaagde aandelen 
emissie op de parallelmarkt. Inmiddels is Pie Data Medical 
uitgegroeid tot een bedrijf van 200 werknemers en met 
verschillende vestigingen. 
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B.W.M. Twaa1fhoven behaaldP in 1952 een Hachelors Degree 
aan de Fordham Graduate School of Business Administration 
en in 1954 zijn Masters Degree aan de Harvard Graduate 
School of Business Administration. Van 1954 tot '59 was hij 
werkzaam bij bedrijven in Amerika en Canada. In 1959 richtte 
hij Indivers N.V. op <lat inmiddels is uitgegroeid tot een 
bedrijf van 850 werknemers met 23 vestigingen in Nederland, 
Duitsland, Italie, Engeland, Singapore en Amerika. Naast 
zijn funktie bij Indivers N.V. bekleedt hij enige commis
sariaten en is hij aktie.f in een groot aantal corrnnissie.s. 

Drs. G.A.C. Heerkens studeerde economic in Tilburg waarna 
hij dertien jaar werkzaam was hij de E.E.G. in Brussel, 
zowel bij de Europese Commissie als bij de Permanente Vertegen
woordiging van Nederland bij de E.E.G .. Thans is hij 
Directeur Financiering en Deelnemingen van het Ministerie 
van Economische Zaken en o.a. nauw betrokken bij de garantie
kredieten via de Nationale Investeringsbank N.V .. het 
Industrieel Garantiefonds (deelnemingsinstrument) en de 
facilitaire kredieten voor technische nieuwe ontwikkelingen. 
Verder was hij betrokken bij de totstandkoming van de 
Maatschappij voor Industriele Projecten N.V. en de PPM
regeling. 

Drs. H.J. Beens studeerde organische chemie aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam en chemische technologie aan de 
Technische Hogeschool te Delft. Na enige jaren directeur van 
Unilever-Emery te zijn geweest werd de heer Beens benoemd 
tot marketing lid van de Centrale Directie van Unilever 
Chemie. Na zijn pensionering gaf hij vanaf eind 1980 leiding 
aan een drietal verliesgevende bedrijven van het Van Gelder 
Papier concern. Toen Van Gelder Papier in 1981 failli c t 
ging, werd hij algemeen directeur en enig aandeelhouder van 
deze drie ondernemingen. 
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En nu het geld nog 

Ook een ontluikende economie kent zo zijn problemen. 

E~n ervan is de finnnciering van het nieuw elan. 

De crisis heef t ons achtergelaten met een grate behoef te aan nieuw 

ondernemerschap, een nieuwe aanpak. 

~n na een aarzelend begin zien we <lat nu allerwege gestalte krijgen. 

Zwakke hedrijven zijn gefailleerd en op hun overblijfselen hloeien 

nieuwe ondernemingen op. 

Grote te veel gediversitiseerde concerns stoten onderdelen af die weer 

aan een nieuw eigen leven beginnen. 

Starters warden van alle kanten gestimuleerd en de succesvollen ender 

hen warden alle anderen ten voorbeeld gesteld. 

Maar oak bestaande ondernemingen, die min of meer ongehavend de crisis 

doorstaan hebben durven weer te investeren. 

En zij allen hebben geld nodig. Geld waarvan ieder de laatste decennia 

geleerd is het liever in een risicovrije pensioenvoorziening te stoppen 

dan er de hachelijke avonturen van een ondernemer mee te financieren. 

~chter, het tij is kerend, oak op dit gebied. Ondernemen mag weer, moet 

weer; er mag weer winst gemaakt warden en dus verdient het oak weer de 

sympathie van onze nationale financi~le instellingen. 

De overheid is er ingesprongen met maatregelen die het beschikbaar 

komen van ondernemend vermogen moeten bevorderen. 

En deze opzet lijkt geslaagd oak al is nooit na te gaan in hoeverre de 

natie autonoom op de nieuwe mogelijkheden zou hebben ingespeeld. 

Er is nu zelfs hier en daar Sprake van stuwmeren van financi~le 

middelen die wachten op de ondernemer met het geeigende plan. Maar, 

wordt nu gezegd, daar zijn er te weinig van. Of hun plannen deugen 

niet. 

Het is als bij de aanleg van verkeerswegen: de opheffing van de ene 

fles s ehals dient alleen maar om de volgende zichtbaar te maken. 

Nu is op zich een tijdelijke onevenwichtigheid tussen vraag en aanbod 

van geld g1!en vrecmde zaak. 

Ui t de algemene economie kennen we di t verschij nsel, wij wet en oak dat 

ondermeer de prijs van het geld -rentestanden hier en elders in de 

wereld- een belangrijke regelende functie heeft in het realiseren van 

een dynamisch evenwicht. 
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Hij dt' <lnderncmer die versrerkfn~'. v;in zijn risicodr.1gend vermogen zoekr 

li g t dir echrt>r a nders. l!et is va<ik nauwelijks meer re beschrijven als 

een geldtransactie waarbij de prijs de kern van de onderhandelingen 

.

11
~ vormr. "Vert rouwen" is een hetere naam voor de koopwaar die op de 

~~ roonhank 11 1;r. 

Verrrouwen dar de onderne~~r heeft in de toekomst van zijn bedrijf; 

vertrouwen dat hij aan de financier wil overdragen in ruil voor geld. 

En uiteraard komt daar een prijs aan re pas ma11r toch pas in tweede 

instantie. 

L; moet zich dat ongeveer zo voorste1 ten dat een schoenverkoper zich 

aandient bij de potenr il!le afnemer. Hij wordt dan eerst binnengelaten 

in een ruirnte - wa;H hij landurig kan verblijven - en waar hij zich 

uitslui. rend moet inspannen om aan een kririsch gehoor duidelijk re 

mdkt'n dat hij echt scliot•nen liet>ft aan re hleden. 

Voor de begenadigden die dat lukt wacht de volgende ruimte waar over 

µrijs en condities gesproken kan worden. 

~u hehbeu sclioenen nog als voordeel dat je ze ten bewijze van hun 

bestaan best kunt pakken en k11nt betasten. 

Met her produkt "vert rouwen" ligr dat hee I anders. 

Uiteraard kan men op verschijnselen wijzen die het bestaan van het 

vertrouwen ondersteunen maar zekerheid krijgt men daar nooit over. 

Is dit op zich al een handicap in de dialoog tussen ondernemer en 

financier, er zijn er nog war rneer die grotendeels terug re voeren zijn 

op cultuurverschillen. 

Zo kon een ondernemer een rotsvast geloof hebben in een plan dat 

uitsl11itend in zijn hoofd vast ligt. De financier zal her op zijn minst 

verteld willen hehben en liefst nog op papier zodat hij her thuis nog 

eens na kan lezen en met anderen bespreken. Een redelijke wens, maar 

bet bemoeilijkt de orngang met minder communicatieve ondernemers. En dat 

zijn niet noodzakelijk altijd mislukkelingen. 

Ook de originaliteit van het plan kan tussen ondernemer en financier 

een barri~re vormen. Als iedere sigarenfabrikant overstapt van handwerk 

naar machinefahrikaat dan ontstaat er een nieuwe - wellicht kleinere 

maar daarom niet noodzakelijk minder lucratieve - markt voor de 

ilandgemaakte sigaar. 

De ondernerner ziet kans, de financier mist het referentiekader. 

Da ardoor komt de man die in de overspoelde markt voor fabriekssigaren 

stapt doorgaans gemakkelijker aan zijn financiering dan de slimmerik 

die de stroom trotseert. 
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Er zijn meer verschillen. Aan ondernemerskant staat vaak een wat 

avontuurlijke man of vrouw, onbevangen in afgrijselijke risico's 

stappend. Tegenover hem of haar een wat ambtelijke functionaris, hoog 

opgeleid en getraind in risico-reductie. Een ondernemingsplan is voor 

de ondernemer een scenario van hoe de toekomst er onder bepaalde 

omstandigheden uit zou kunnen zien. Een flexibele interpretatie is zijn 

impliciete uitgangspunt. Voor de bankier is het een maatstok om zijn 

risico te volgen; elke afwijking van betekenis baart hem zorgen en kan 

bij hem twijfels oproepen aan de kwaliteit van de ondernemer. 

Iedereen is redelijk. Alleen, ieders redelijkheid ziet er wat anders 

uit. Als je je dat realiseert is het een wonder dat er nog zoveel 

succesvolle transacties -in- vertrouwen tot stand komen. Maar het 

verklaart toch ook waarom er gemopper aan beide kanten blijft; het 

lijkt mij dan ook een illusie dat dit ooit helemaal zal verstomrr£n. 

Middels deze prelude op de verhouding ondernemer - financier kom ik dan 

tot het eerste thema van dit congres: 

hoe toetsen financiers de cre<lietwaardigheid van ondernemers 

Ik zal niet inhoudelij k op dit the ma ingaan omdat na mij inleiders 

komen die daar vanuit hun professie veel beter in thuis zijn. Bovendien 

is het voorrecht van mijn rol als pre-adviseur om gedachten los te 

woelen en discussiestof op te waaien. 

Terug naar de gestelde vraag. Vanuit mijn adviespraktijk geef ik 

trainingen aan bankiers in het beoordelen van ondernemingen en 

ondernemers in het kader van de kredietbeoorde ling. Kwalitatieve 

beoordeling wel te verstaan omdat de financi~le beoordeling -

beschikbaarheid van zekerheden e.d. - bij banken reeds tot een hoog 

niveau van perfectie ontwikkeld is. Maar credietverschaffers, ook de 

bankiers, hebben da t betrekkelijk beschutte deel van de 

credietverlening al lang achter zich. Er wordt nu ook massaal 

geopereerd op het vlak van de ongedekte risico's waar de toekomstwaarde 

van de onderneming een dominante rol speelt bij de risico-taxatie. 

En dat dan niet iedereen even succesvol afgaat blijkt wel uit de 

gigantische bedrage n welke de laat s te jaren aa n de "stroppenpotten" 

gevoteerd zij n. 
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IHj genoemde trainingen gebruik ik vaak bet volgende eenvoudig schema 

om de samenhang tussen financi~le en niet-financigle (kwalitatieve) 

beoordeling toe te lichten: 

niet-financieel 

goed slecht 

-

I. 2. 

G + G = G 
go ed 

G + s = ? 

financieel 

slecht s + G = ? s + s = s 

3. 4. 

Het zal duidelijk zijn dat de zorgen van de financiers zich 

concentre ren rond de aanvragen in het tweede en derde kwadrant. Daarbij 

kan van kwadrant-2 gevallen nog gesteld worden dat vanuit de wat 

orthodoxe dekkingsfilosofie nog redelijk gemakkelijk te beslissen is. 

Dit congres leidt ons echter onherroepelijk naar de kwadrant-3 

sit uatie : d e ondernerner met aanvechtingen tot nieuwe plannen maar met 

een zwakke financigle achtergrond. Erg veel komt dan aan op de juiste 

inschatting van het niet primair op geld waardeerbare deel van de 

o ndernemingssituatie. 

In di t g rijze gebied waar weini g normatieve hulpmiddelen voor de 

beoordeli ng voorhanden z ijn, wemelt het van de persoonsgebonden, 

subjectieve opinies. Om er een paar te noemen: 

als de branche s lecht is geef ik geen crediet; 

als de directeur paard rijdt kan hij mijn deur bet er voorbij gaan; 
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high-tech-bedrijven (wat dat ook moge zijn) zijn hij mij altijd 

welkom; 

als de man niet zelf bereid is zo nodig droog brood te eten, valt 

er met mij niet te pr a ten; 

een vent die zijn Nederlands niet eens beheerst lijkt mij een 

wankele basis. 

Los van de vraag naar het nut van dit soort maatstaven onderstrepen zij 

de moeilijkheid voor de financier om tot verantwoorde oordeelvorming te 

komen. En voor de ondernemer om te weten te komen waar hij bij zijn 

aanvraag nu precies aan getoetst wordt. 

Uiteraard is en wordt er van de kant van de financiers aan gewerkt om 

ook dit relatief ondoorzichtige deel van de beoordelingsprocedure te 

formaliseren. Inleiders na mij zullen daar ongetwijfeld het nodige van 

lat.en zien. Toch moeten we ons realiseren dat b.v. de vraag naar een 

ondernemingsplan - een f ormele vraag - het vraagstuk van de 

inhoudelijke beoordeling van dat plan niet oplost en ruimte blijft 

geven voor persoonlijke percepties van dat plan. 

Ook zien we dat in veel beoordelingsprocedures een relatief lange 

beoordelingstijd een belangrijke rol blijft spelen. Zo krijgt men 

namelijk de gelegenheid het zakelijk gedrag van ondernemer en 

onderneming gade te slaan in zijn ontwikkeling, wat een belangrijke 

steun kan zijn bij de oordeelvorming. 

Een volgend thema wat dit congres moet bezig houden is: 

Hoe komen ondernemers aan risicodragend vermogen 

Vanuit het gezichtspunt van de financiers wordt dit vaak als een 

eenvoudige vraag gezien. Hun oplossing luidt immers: maak een 

doortimmerd ondernemingsplan, zet dat op papier en heb een goed 

antwoord op alle vragen die daarnaast gesteld warden. 

Straks komen enkele succesvolle ondernemers aan het woord die dat 

waarschijnlijk zo gerealiseerd hebben. 

U hebt kunnen lezen dat hun opletding op academisch of gelijkwaardig 

niveau ligt. Daarmee hebben ze geleerd hun gedachten te ordenen, ze op 

verantwoorde manier aan her papier toe te vertrouwen en zich goed te 

presenteren waar dat nodig is. 
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Lerli_ik gezegd zijn her ook dir soon crHeria waarom wij ze graag hier 

op her podium hebben: stuntelaars "doen" her nu eenmaal nier bij dir 

soorr )!,L• le .1~"'11heden. 

Toch knelt de vraag hue her de anderen vergaar die nier zo geralenreerd 

zijn in presenrarietec hnieken. Her lijkr nuj riskanr re verunderstellen 

dat daaronder geen goede ondernemers kunnen zirren. lk ken er die je 

al s je ze regenkomt, nog geen stuiver zou geven. Tordar je ze in hun 

naruurlijke milieu, hun prima lopende bedrijf zier a c reren en op een 

direcre en onopvallende manier de zaak naar groei en winst ziet 

manoevreren. En roch is deze man ook een keer uit de startblokken 

gekomen. 

Wie van de financiers die hem nu graag tot hun cli~nt willen rekenen 

zag her toen zirten? 

Dir snort ondernemers kornr hier vandaag niet aan her woord. Misschien 

warden we uit de inlei.<lingen van de succesvolle ondernemers gewaar hoe 

gruot hun problemen tocl1 nog waren bij de kapitaalverwerving. Dan weten 

we hoe soms onoplos baar moeilijk de andere her nog kunnen hebben. 

Voorts is de vraag aan de orde: 

Wat is de rol van de overheid bij her beschikbaar komen van 

risicodragend kapitaal 

De overheid doer veel op dit gebied, heel veel ook al blijven er 

wensen. ledereen denkt dan onmiddellijk aan allerlei regelingen die 

finan c iers en ondernemers moeren stimuleren tot elkaar te komen. 

To c h is welli c ht her be langrijkste deel van ha ar rol het s c heppen van 

het juiste ondernemingsklimaat. Was in de zeventiger jaren ondernemen 

onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen verworden 

tot een onfatsoenlijke activiteit, nu mag en moet het weer. 

De overheid he efr in woord en gebaar de roep om nieuw ondernemerschap 

ges timuleerd. Als je nu de sta p naar het zelfstandig onde rnemen maakt, 

wekt <lat bewondering en worden veel helpende handen uitgestoken. Deze 

uitnodigende sfeer is naar mijn gevoel van zeker zo groot belang als de 

financierings<lrempelverlagende regelingen. 

Ee n klacht die ik overigens veel hoor is dat regelingen die de 

f inanciers tot een grater ris ico zouden moeten bewegen zoa ls de 

Ga rantiere geling Parti c uliere Participatiemaatschappijen in 1981 deels 

hun uitwerking mis s en. Voor ondernemers zou deze toch de werking moeten 

he bbe n van be l a ng rijk soepele r crireria bij de risi co-aanvaarding dan 
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• 
bij de normale bankier gebruikelijk is. Dit onderscheid is echter vaak 

nauwelijks merkbaar, wat in zou kunnen houden dat bij P.P.M.'s teveel 

bankiersbloek en re weinig ondernemersbloed is doorgedrongen. Ik meen 

voor dit punt zeker oak de aandacht van de andere inleiders te mogen 

vragen. 
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De rol van de bank bij het verschaffen van ondernemingsvermogen 
Jhr.mr. F.J. Loudon, plaatsvervang~nd voorzitter van 
Pierson, Heldring & Pierson N.V. 
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DE ROL VAN DE BANK BIJ HET VERSCHAFFEN VAN ONDERNEMINGSVERMOGEN 

Het thema van mijn inleiding zou kunnen aanvangen bij de vraag: welke soorten 

van vermogen heeft een onderneming nodig voor de bedrijfsuitoefening. 

Om vervolgens te geraken tot het antwoord op de vraag: welke rol kan de bank 

spelen bij het verschaffen van die verschillende soorten van ondernemings

vermogen. 

Noodzakelijkerwijs zal ik mij bij de behandeling van het onderwerp beperken en 

mij bepalen tot min of meer gestileerde opmerkingen omtrent de vermogensbehoef te 

van de - ideaal getypeerde - onderneming. Het spreekt vanzelf, dater qua 

vermogensopbouw en -behoefte tussen bijvoorbeeld industri~le ondernemingen en 

handelsbedrijven alsook tussen afzonderlijke typen van industriele ondernemingen 

grote verschillen bestaan. In het algemeen kan gesteld worden dat naarmate het 

werkzame totale vermogen van een onderneming sneller omloopt, de relatieve 

behoefte aan kort vermogen groter is. 

De vermogensopbouw c.q. -behoefte van de onderneming is drieledig: 

a) kort vreemd vermogen 

b) lang vreemd vermogen 

c) eigen vermogen 

Globaal, afhankelijk van de geaardheid van de onderneming, kan gesteld worden, 

dat het eigen en lang vreemde vermogen benodigd is voor de financiering van het 

vaste actief. Kort vreemd vermogen zal aangewend worden om het verschil tussen 

vlottende activa en vlottende passiva op te heffen. 

Vanuit deze driedeling in het ondernemingsvermogen kom ik thans tot een aantal 

opmerkingen over de rol die de bank bij het verschaffen van dit vermogen speelt. 
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Kort vreemd vermogen 

Ter dekking van deze vermogensbehoefte van de onderneming speelt de bank een 

essentiele en rechtstreekse rol: zij doet dat uit de direct tot haar 

beschikking staande middelen. Een blik op de bankbalans laat zien dat haar 

financieringsstructuur, gegeven het grote aandeel van de voor korte termijn ter 

beschikking staande middelen, bijzonder geeigend is om in de ondernemings

behoef te aan kort vreemd vermogen te voorzien. Concreet geformuleerd 

de verschaffing van kort vreemd vermogen, de kredietverlening, is van oudsher 

een hoofdfunctie van de bank. De bank verleent krediet met algemene 

bedrijfseconomische criteria als uitgangspunt en op basis van de door de 

onderneming aan haar overlegde prognose omtrent het toekomstig bedrijf sverloop 

in de brede zin van het woord. Al naar gelang het door de bank aanwezig geachte 

kredietrisico zal zij als dekking extra zeker- heden bedingen en, rekening 

houdende met de concurrentie, een hogere debetrente in rekening brengen. In 

beginsel verleent de bank slechts krediet tot een limiet, gelijk aan het 

verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva. 

Lang vreemd vermogen 

Bij de verstrekking van lang vreemd vermogen aan ondernemingen is de rol van de 

bank tweeledig: rechtstreeks en indirect. Rechtstreeks, voorzover de passiva

structuur van de bank dit toelaat. Immers, er moet een evenwicht bestaan binnen 

de bank tussen lange uitzettingen en lange aantrekkingen. Bij de verstrekking 

van dit soort vermogen zal de onderneming aan de bank gedetailleerde en 

onderbouwde prognoses moeten overleggen omtrent ·e ontwikkeling van cash flow, 

winst, liquiditeit en eigen vermogen. Hieruit moet de mate van 

waarschijnli jkheid blijken, dat de onderneming aan haar verplichtingen voor wat 

bet reft r e ntebetali ng en leningaflossing zal kunnen voldoen. 
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Ter verdere veiligstelling kan de bank zekerheden verlangen, bijvoorbeeld 

krediethypotheek op de vaste activa van de onderneming. De beslissing om al of 

niet vreemd vermogen te verstrekken vereist een groot inzicht van de bank in de 

onderneming. Het is heel wel mogelijk dat waar een bank ''nee" zegt, een andere 

wel bereid is de lening te verschaffen op grond van vermeend beter inzicht. 

De grootte van de te verstrekken lening zal de bank mede afhankelijk willen 

stellen van de omvang van het voorhanden eigen vermogen. Soms, bij een bepaalde 

verhouding tussen te betalen rente op de lening en te verwezenlijken 

vermogensrentabiliteit, kan het voor ondernemingen aantrekkelijk zijn te 

trachten het lang vreemde vermogen steeds verder te vergroten in plaats van het 

eigen vermogen. Door deze leveraging zal immers de winstgevendheid van het 

eigen vermogen kunnen verbeteren. 

Dit verschijnsel wordt in de hand gewerkt door de fiscale bevoordeling van 

vreemd vermogen ten opzichte van eigen vermogen. 

Hoewel dit verschijnsel tot steeds slechtere balansverhoudingen leidt, gaat het 

t6ch goed zo lang de rentabiliteit van het bedrijf op pei l blijft. Voor het 

bedrijfsleven als geheel gold <lit tot het midden van de zeventiger jaren. 

Toen zetten de dalende rendementen in en steeg tegelijkertijd de rente. De 

leverage die eerst ten voordele werkte, werkte nu ten nadele en het 

achterblijven van het eigen vermogen werd pijnlijk voelbaar. Onder die 

omstandigheden was het natuurlijk onmogelijk om van buitenaf alsnog eigen 

vermogen aan te trekken. Uit de jaarverslagen van de banken over de laatste 

jaren hebt u kunnen zien waar dit toe geleid heeft. 

Nu deze les geleerd is, mag u wel aannemen dat de banken voorzichtiger, of beter 

gezegd conservatiever zullen zijn in hun kredietverlening aan ondernemingen. Dit 

wordt overigens vergemakkelijkt door de nu weer toenemende winstgevendheid van 

het bedrijf sleven. 
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De rol van de bank bij het verschaffen van lang vreemd ondernemingsvermogen is 

traditioneel ook indirect. Zij bemiddelt bij de plaatsing van een onderhandse 

lening, zij verzorgt voor ondernemingen de publieke uitgifte van een 

obligatielening. Aan de basis van deze bemiddeling staat het advies van de bank 

omtrent de vast te stellen leningsvoorwaarden zoals rente, looptijd en 

aflossingsschema. 

Deze financieringsvorm van de onderneming is echter al geruime tijd in onbruik. 

Door de reeds genoemde sterk achteruitgegane winstgevendheid van het bedrijfs

leven en de uitholling van de vermogensstructuur, tonen beleggers zeer veel 

schroom om l ang vreemd vermogen aan ondernemingen beschikbaar te stellen. 

Voor een deel werd deze rol van de beleggers overgenomen door de banken, die wel 

steeds toegang bleven houden tot de kapitaalmarkt, ook voor lang vreemd 

vermogen. Ik verwacht echter dat, bij een voortgezet rentabiliteitsherstel van 

het bedrijfsleven, dit in de komende jaren gaat veranderen en dat lange 

leningen voor rekening van ondernemingen, publiek zowel als onderhands, weer 

meer en meer plaats zullen vinden. In ieder geval bestaat er bij beleggers, 

in het bijzonder van institutionele zijde, de behoefte de eenzijdigheid van hun 

beleggingslijst ( zee r overwegend staatsleningen) te doorbreken. De bank heeft 

naar mijn oordeel hier een initierende taak en zal de onderneming op het juiste 

moment en op de juiste wijze naar de beleggersmarkt moeten leiden. 

Ei~vermogen 

De rol van de bank bij het verschaffen van eigen vermogen aan de onderneming kan 

slechts een indirecte zijn. Een blik op de bank •alans leert, dat de bank niet 

zelf, recht streeks als verschaffer van eigen ve r mogen kan fungeren. De omvang 

van he t e igen vermogen van de bank zelf in relatie tot het balanstotaal 

- 4 a 5 % - laat daarvoor geen ruimte. Krachtens regels van De Nederlandsche 

Bank mogen de banken bovendien slechts op zeer beperkte schaal middelen risico

d ragend onderbrengen. 
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Intussen is die indirecte rol van de bank bij het verschaffen van eigen vermogen 

aan ondernemingen een zeer belangrijke. De bank is op de hoogte van de 

mogelijkheden die er wat dat betref t in de maatschappij voorhanden zijn, en 

welke financieringsbron in een bepaald geval het meest geeigend is. Te 

noemen zijn in dit verband in eerste instantie als publieke markten de 

Effectenbeurs en de Parallelmarkt. Daarnaast kan onder meer gewezen worden op 

de Particuliere Participatie Maatschappijen, de zogeheten PPM's, de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen, de Maatschappij voor Industriele Projecten, de 

Nationale Inversteringsbank en de Nederlandsche Participatie Maatschappij. 

Tenslotte kan het mogelijk blijken individuele particuliere en institutionele 

beleggers ondershands aan te spreken voor de verkrijging van risicodragend 

vermogen. 

De rol van de bank bij het verschaff en van eigen vermogen aan ondernemingen is 

in de eerste plaats die van adviseur en bemiddelaar. Op basis van haar kennis 

en beoordeling van de marktomstandigheden, actuele en toekomstige, behoort zij 

een doelmatige raadgever van de onderneming te zijn. Gelet op de financiele 

conditie van de onderneming doet zij aanbevelingen omtrent de omvang van het aan 

te trekken eigen vermogen, het moment waarop <lat zou kunnen geschieden, de 

plaats en de manier, en vooral ook de prijs waartegen. Voor wat betreft dit 

laatste zal de bank op het midden moeten gaan zitten tussen het belang van de 

onderneming en dat van de vermogensverschaffer, teneinde op deze wijze tot een 

''gerechtvaardigde" prijs te kunnen geraken. 

Daarbij dient men voor ogen te houden dat beleggen steeds het kiezen is tussen 

alternatieven. 

Bij wijze van illustratie: als bijvoorbeeld een onderneming aandelenkapitaal 

zou willen emitteren tegen een prijs, overeenkomende met 40 x de actuele winst 

per aandeel, dan is dit alleen "gerechtvaardigd" als die onderneming zeer 

plausibel kan maken in de komende 15 jaar een gemiddelde winstgroei te zullen 

realiseren van tenminste •••• % per annum. 
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Uitgangspunt voor deze beleggers is dan bijvoorbeeld het alternatief van een 

belegging in een risicovrije 8 % vijf jaar lopende staatsobligatie, 

waartegenover hij een wi nstrendement van de onderneming verlangt van bijv. 15 %. 

Als het onaannemelijk is dat de onderneming aan deze beleggerseis kan voldoen, 

zal de bank moeten trachten de onderneming tot een lagere prijsstelling te 

bewegen, teneinde het welslagen van de transactie te kunnen bevorderen. 

Ter verdere illustratie van de rol van de bank bij het oplossen van 

vermogensproblematiek van ondernemingen is het wellicht interessant een tweetal 

casus uit ooze recente Pierson-praktijk voor het voetlicht te brengen: 

casus 

casus 

startende onderneming, werkend 

met dure kapitaalgoederen 

verzelfstandiging van een 

dochteronderneming 

Afrondend zou ik willen opmerken, dat de rol van de bank bij het verschaffen van 

ondernemingsvermogen in komende jaren zeer wezenlijk zal zijn. Dit geldt zowel 

voor startende ondernemingen als voor reeds bestaande. 
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Mogelijkheden van risicofinanciering: Kans of keuze 
Drs. E.J. Blaauboer, directeur NeSBIC B.V., Associatie 
van Participatiemaatschappijen. 
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DE MOCELI.ll\llF:Df.N VAN IUSlCOFINJ\NClF.RTNG: KANS OF KEUS 

lnleiding 

Het onderwerp van deze lezing is even cryptisch als het kernthema van deze 

studie-bijeenkomst zoals dat in eerste aanleg werd gekozen door de organi

satoren: "Hoe financier ik mijn ondernemingsplan ..... ?" 

Dit vormt de uitnodiging tot een min of meer onorthodoxe inleiding op het 

onderwerp, dat vaak geplaatst wordt in een sfeer van geheimzinnigheid en 

dat men tegenwoordig met "venture capital" wenst aan te duiden. 

Het Engelse woord "venture" geeft een aardige aansluiting op de hierna te 

behandelen onderwerpen, en plaatst tevens een vraagteken bij de schijnbare 

eenvoud van het kernthema. "Venture" kunnen wij vertalen op twee manieren 

d.w.z. als "avontuur" en als "waagstuk". Beide begrippen hebben zeker grote 

overeenkomsten, maar in het kader van dit betoog echter een essentieel punt 

van verschil. 

Zoals wellicht duidelijk zal zijn, wordt de overeenkomst tussen "avontuur" 

en "waagstuk" bepaald door de spelers: gedreven, ondernemende figuren die 

veelal met groot levensgevaar het onbekende risico tegemoet treden danwel 

een hachelijke, soms een schier onmogel ijke prestatie leveren. In beide 

situaties is er meestal meer clan een avonturier in het spel: een groep 

verzamelt zich en er wordt een komplot gesmeed. Vervolgens wordt het 

leiderschap door de groep bepaald. 

Ieder waagstuk is een avontuur, 

niet elk avontuur is een waagstuk. 

Deze tegenstelling hangt samen met de mate van voorspelbaarheid. De "avon

turier" is altijd op zoek naar de confrontatie met het voor hem onbekende, 

de verrassende elementen, meestal zonder een duidelijk doel voor ogen, 

anders clan zijn lijfsbehoud. 
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De waaghals daarentegen maakt een inschatting van zijn kansen om het hem 

bekende doel te bereiken; de elementen en het doel zijn hem doorgaans goed 

bekend. Hij calculeert zijn kansen en risico's om zijn georganiseerde 

waagstuk te volbrengen. De volgende stelling wordt hiervan afgeleid en in 

schema weergegeven. 

Avonturiers zijn dromers, 

niet alle dromers zijn avonturiers, 

niet alle avonturiers zijn waaghalzen. 

Waaghalzen zijn planners, 

nict allc planners zijn waaghalzen. 

A Avonturiers 

B Dromers 

W Waaghalzen 

P Planners 

SCHEMA I 

Hierna zal worden ingegaan op de kernproblematiek van veel ondernemers, de 

waaghalzen in ons ondernemingsland: "Hoe span ik anderen mee in voor mijn 

karretje". Een gecombineerd financieel, organisatorisch en strategisch pro

bleem. 
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Forum 

De vraagstelling "hoe krijg ik mijn ondernemingsplan gefinancierd?" doet 

tal van wedervragen en soms zelfs al een eerste gevoel van twijfel rijzen, 

indien deze vraag aan een financier wordt voorgelegd: 

"Hijn plan": * 

* 

het geesteskind van een individu, ontstaan na 

jarenlange welhaast eenzame afzondering op een kille 

zolderkamer? 

Heeft de betrokkene gedurende die pcriode nog wcl 

contacten met de buitenwereld gehad en de gelegenheid 

genomen de in het buitengebeuren gaande ontwikkelingen 

te volgen? 

* Is de betrokkene, alhoewel in volledige onwetenheid, 

erin geslaagd een wiel uit te vinden, waarop de wereld 

niet echt zit te wachten? 

* ls hetrokkene werkelijk die zeldzame duizendpoot, of 

denkt hij slechts niet al leen thuis te zijn in het 

maken van plannen doch ook in staat te zijn deze alleen 

uit te voeren: in het ontwikkelen, het produceren, het 

verkopen van z ijn produkten en het voeren van admini

stratief beheer en het leiden van zijn organisatie. 

* Zijn de papieren ideeen ooit door betrokkene aan de 

praktijk getoetst; heeft hij anderen - specialisten in 

het betrokken gebied - bij het opstellen van de plannen 

geraadpleegd; weet betrokkene eigenljjk al wat werken, 

laat staan ondernemen is .... of is dit een gekunstelde 

poging om in het bedrij fsleven (weer) aan de slag te 

komen. 
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Kortom, h e t zal de financiers er v cel aan ge legen zijn te bemerken <l a t er 

een goed "komplot" gesmeed is, waarb ij meerderc plannenmakers en potentiele 

toekomstige uitvoerders betrokkcn zijn geweest en nog zijn. Dit laatste 

zien wij als een primaire uitgangss i tua t ie voor de hierna te bespreken 

ond e rwerpen, en een eerste vereiste sleutelfactor voor toekomstig succes. 

t-< iet a lleen toet s ing aan de praktijk maar ook een eigen ervaring in de 

praktijk van het bedrijfsleven zien wij als een niet minder belangrijke 

tweede s leute l fact o r. 

Het id ea le forum voor de verdere uiteenzetting is hicrme e aangegeven. 

Kans o f keus 

De ga ngbare vraagstelling is welke financieringsinstrumenten de ondernerner 

t e r bc schikking staan. Hierop komen wij hierna nog terug; eerst een ant

woord o p de vraag of werkelijk alle instrumenten vrijelijk aan iedere 

ondernemer ter beschikking zijn, m.a.w. kunt u een eigen keuze maken of 

ma a kt u een kans da t een van de inst rumen ten voor u ter beschikking kan 

zijn. 

Het verlossende antwoord hangt rechtstreeks samen met de fase van realisa

t ie waarin de plannen zi c h bevinden: 

- 2') -



hoog 

""'I~-------- KANS 

voorbereiding/ 

aanloop 

-----+-KEUS -_..j 

rijpheid/ 

consolidatie 

ldeale lifecycle plannen 

SCHEMA Tl 

hoog 

laag 

Dit schema laat zien da t in de eerste fase van ondernemingsplannen de 

voornaamste financ ieringsinstrumenten vrecmd vermogen en risicokapitaal in 

de keus beperkt zijn: 

de aanloopfinanciering wordt doorgaans met risicodragend vermogen verzorgd 

* eigen inbreng van middelen (materieel of immaterieel) 

* bijdragen van f amilieleden en kennissen (Tante Agaath) 

* inbreng door ande re ris icokapitaalverschaffers i. e . medepartic ipanten 

Zodra de eerste groeifase van de onderneming zich stabiliseert, zal de 

financiering met vreemd vermogen gemakkelijker warden en zullen voorwaar<len 

te <lien aanzien door de onder:nemer zelf kunnen word en geste l d. Dit hangt 

weer samen met de door financier s getaxeerde kwet s baarheid van de onde rne

ming: 
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* 
* 

* 

marktposities warden duidelijk 

de organisatiegraad van de ondernerning in de verschillende bedrijfs

functies is voldoende zichtbaar 

de financiele draagkracht van de ondernerning is beter te beoordelen. 

Met andere woorden er kunnen voldoende zekerheden warden geboden, de bank 

denkt vanaf dat moment eindelijk met u rnee. 

Het navolgende schema resumeert nog even de financierbaarheid in de belang

rij kste levensstadia van "uw plannen": 

LF.VENSSTADIA 

Eigen Vermogen in % totaale financiering 

100% 

90 

70 

50 

35% 

I 
I dee Pilot Zaai Aanl oo p Groei Diepte 

! 
2 3 4 5 6 

1. KANS KEUS-i 

SCHEMA III 
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Het schema geeft een goede indicatie dat in de eerste levensstadia van de 

plannen slechts zeer geringe mogelijkheden aanwezig zijn voor financiering 

met vreemd vermogen (staatsgaranties en de familiekring vormen hier de 

uitzondering). Het kcrnproblee~ is dus geen keuzevraagstuk maar een kansbe

rekening; deze laatste "berekening" is te maken zodra de kansfactoren goed 

gedefinieerd zijn: 

K A N S F A C T 0 R E N 

Algemeen 

a. Het stadium van realisatie van het plan; 

b. De organisatiegraad van het plan (man - afhankelijkheid); 

c. De cooperatieve opstelling ten opzichte van de vermogensverschaf

fer(s) (acceptatie ondersteuning en begeleiding = actieve finan

ciering) 

d. De bereidheid om, naast het afwcntclen van de risico's ook de 

kansen op toekomstig succes met anderen te delen (medezeggeschap). 

Specifiek 

e. De beoordeling van het kansobject (het doel en de aantrekkelijk

heid); 

f. De kwaliteit en uitvoerbaarheid van het on<lernemingsplan (haalbaar

heid); 

g. De kans dat de opsteller van het plan zich zal ontwikkelen tot een 

succesvol uitvoerder (ondernemerscapaciteiten). 

SCHEMA IV 

Wij zullen ons concentreren op fase 1. tot en met 4. In deze fasen zal de 

ondernemer met veel overredingskracht het benodigde risicokapitaal moeten 

vergaren. Of gaat het eigenlijk om rneer dan kapitaal, of ZOU <lat tenminste 

zo moeten zijn? Met andere woorden: wat zoekt hij? 
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passieve financiering: van de gel<lverschafers wordt geen verdere inbreng 

verwacht dan het verstrekken van risicokapitaal. 

actieve financiering: van de geldverschaffer wordt verwacht <lat hij een 

begeleidende c.q. ondersteunende functie vervult ten behoeve van het 

management bij het uitvoeren van de plannen. 

Het voorgaande maakt de volgende vraagstelling manifest: 

Betekent "hoe krijg ik mijn ondernemingsplan gefinancierd?" <lat de onder

nemer het met geld alleen denkt aan te kunnen (heeft hij eigelijk niet meer 

nodig dan geld?), wenst hij geen kritiek en wil hij geen pottekijkers 

accepteren? 

~: dan is hij in deze fa sen aangewezen op het passieve kanaal <lat wil 

zeggen familieleden, vrienden en kennissen en een enkele belegger, die 

slechts af gaat op de kleur van en de dollartekens in de ogen van de betrok

ken ondernemer. Een diepere beoordeling van zaken en antwoord op lastige 

vragen wordt hen vermoedelijk nict gegund. 

Zo niet: dan dient zich het probleem van de partnerkeuze aan. Zoals wij 

we ten vragen partners zekerheden; zekerheden welke meestal van meer imma

teriele aard zijn. Financierende partners zijn in feite niet minder veelei

send dan huwelijkspartners. Een uitgangspunt kunnen wij echter met zeker

heid aangeven: u zult uw partner kunnen kiezen, of u een partner vindt 

hangt van uw aantrekkelijkheid, "appeal", in vele facetten af. 
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Actieve financiering 

Particulieren (partnership 

Participatiemaatschappijen 

Industriele deelname 

Regionale ontwikkelings

maatschappijen 

Passieve financiering 

particulicrcn (beleggers 

Regionale Ontwikkelings

maatschappij en 

Parallelmarkt/beurs 

SCHEMA V 

Naarmate de organisatiegraad van uw "komplot" hoger is, en daarmee deskun

digheid en ervaring door goede medespelers/uitvoerders voor het plan 

bes chikbaar is, zal de noodzaak tot actieve financiering afnemen. Deze 

ontwikkeling doet zich vrijwel zeker automatisch voor naarmate uw plannen 

de opeenvolgende stadia zullen doorlopen. 

De praktijk laat zien dat een combinatie van een actieve financier (bijv. 

participa tiemaatschappij) met een operationele participant (bijv. industri

ele deelname) in een startende onderneming zeer vruchtbaar kan zijn en 

voldoende waarborg oplevert met betrekking tot de handhaving van de zelf

standigheid van de onderneming. 

Uit het voorafgaande kunnen een aantal conclusies warden getrokken: 

1. In de beginfase van de levenscyclus van uw onderneming (-s-plan) is er 

nagenoeg geen vrij e keus tussen financiering met Eigen Vermogen en 

Vreemd Vermogen; pas later - na dat de eerste ontwikkel ingsfasen met 

s ucces zijn doorlopen en enige geschiedenis kan worden geschreven -

wordt deze keuzemogelijkheid reeel. 
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2. Beperken wij 011s tot de ontwikkelingsstadia van de plannen, waarin nog 

uitsluitend van aanloopf inanciering (veelal: verliesfinanciering) 

sprake is, dan leert de praktijk dat de ondernemer aangewezen zal zijn 

op risicokapitaalfinanciering; bij het ontbreken van voldoende eigen 

middelen is men aangewezen op middelen van derden. 

3. De kans dat men bij derden gehoor en interesse zal vinden voor de 

ondernemingsplannen, leidend tot de verschaffing van risicodragend 

vermogen, wordt groter naarmate de kansfactoren van een positieve c.q. 

hoge kwalifi catie kunnen warden voorzien. 

4. Alle kansfactoren zijn belnvloedbaar door de ondernemer zelf, zelfs de 

keuze van het kansobject en ook zijn keuze of hij naast ontwerper ook 

als uitvoerder zal fungeren. 

5. De talenten van "de ondernemer" zijn voor hemzelf een gegeven, <loch 

deze zullen door de financiers kritisch worden beoordeeld. In de 

praktijk is deze factor de meest kritische kansfactor. 

6. In de eerste ontwikkelingsstadia van de onderneming ontbreken mate

riele zekerheden nagenoeg geheel. De enige - zij het immateriele -

zekerheid ligt besloten in de ondernemer zelf: kan hij de kar trekken 

of weet hij dat laatste goed te organiseren. 

7. De vergelijking met het leven in de natuur levert de volgende slotcon

clusie: 

"niet alle kippen broeden het eigen ei uit, doch leggen dat in het 

broednest van andere kippen ..... 

..... en sommige vogels doen zelfs niet anders" 
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Het kansobject 

Tot nu toe is bet kansobject zelf nag buiten schot gebleven, hoewel daar 

toch alles om draait. Dus niet het ondernemingsplan, <lat aangeeft hoe, met 

welke middelen en wanneer wij ans doel willen bereiken, <loch de 

~ndernemingsdoelstelling zelf. 
' 

Objectiveren 

De financier zal zich steeds vragen als de volgende stellen bij een eerste 

ontmoeting met de initiatiefnemer van het plan: 

* 
* 

Is bet een betaalde voortzetting van een tot nu toe onbetaalde hobby? 

Is de drijfveer de hang naar zelfstandigheid ongeacht de aard van bet 

kansobject? 

* Zijn er met andere woorden andere drijfveren aanwezig dan puur zake-

1 ij ke? 

Iedere buitenstaander zal het kansobject in de beoordeling van de aantrek

kelijkheid gaan objectiveren. Alle toetsingskriteria komen onder een 

gezamenlijke noemer: bet uiteindelijke rendement op de door 

de financier geinvesteerde gulden. De uitzondering op deze regel is hier

voor al aangegeven; het is denkbaar dat geinteresseerde financiers oak nag 

andere - meer subjectieve - kriteria hanteren: 

de vrienden, kennissen, ooms en tantes, die bet belangrijk vinden dat 

de "ondernemer" een start kan maken; 

de industriele financier, die bet kansobject als gevolg van verwachte 

synergetische effecten in zijn eigen organisatie wil inlijven; 

de regionale financier (ROM' s) die in arbeidsplaa tsen wil investeren 

in de regio. 

Toetsingskriteria (v.v. kansopbject) 

Duidelijk willen wij bier <le toetsing van bet kansobject en de toetsing van 

bet ondernemingsplan van elkaar scheiden; van beide valt doorgaans een 
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verschi11ende kwalificatie te geven. De toetsing van "het plan" komt later 

aan de orde. Het kan opvallend warden genoemd, dat de opstellers en dragers 

van "het plan" in vele gevallen een onvoldoende antwoord op vragen als de 

volgende kunnen geven: 

1.1 Is er voor het kansobject een markt, of moet deze nog gaan ontstaan? 

1.2 Indien de markt nog ontwikkeld moet worden, welke investeringen zijn 

daarmee gemoeid; wie zijn potentiele afnemers en heeft onderzoek in 

die kring plaatsgevonden? 

1.3 lndien de markt reed s bestaat, hoe heeft deze zich historisch ontwik

keld en wat zijn algemene verwachtingen; wat zijn de potentiele 

concurrenten en hoe sterk/groot zijn deze? 

1.4 Wat zijn bedreigingen/kansen in aangrenzende markten? 

1.5 Wordt de vraagzijde van de markt ingenomen door eindgebruikers of ook 

O.E.M. 'ers? 

1. 6. Kan van bestaande verkoopkanalen gebruik warden gemaakt; zo ja, wat 

zijn gangbare distr ibutiemarges? Zij er al afspraken gemaakt? 

1. 7 Voor hoeveel procent ligt de markt in een straal van ca. 150 km. en 

hoeveel pro cent daarbuiten? 

1.8 Wat is de economische cirkel van het kansobject, met andere woorden 

hoe groat is de cirkel waarbuiten produktie en distributie niet meer 

lonend is vanuit de bedrijfslocatie? 

2 .1 wat i s de "uniciteit" van het kansobject (produkt/dienst)? 

2.2 ls het kansobject gemakkelijk repliceerbaar; zo ja, welke voorsprong 

bestaat er op anderen; zo niet, welke bescherming (octrooi) is moge

lijk? 

2.3 ls het kansobject gemakke lijk diversificeerbaar? 

2 .Li Ts het kan sobject in haar levenscyclus sterk afhankelijk van het 

hl'staan van hepacilde andere produkten en/oJ diensten? 

3 .1 Is de technologie gema kelijk overdraagbaar c.q. exploitabel? 

3.2 ls het kansobject afhankelij k van enkele of veel toeleveranciers? 

3.3 Kan het kan s object "in eigen 

aanmerkelijke schaalvoordelen 
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uitbesteden v.v. zelf produceren? 

3.4 Ligt het kansobject in een regio met voldoende gespecialiseerd ar

beidspotentieel? 

3.5 Hoe "manafhankelijk" is het kansobject: kan de kennis gemakkelijk 

weglopen; zoja, hoe kan dit beschcrmd word~n? 

materiele en 

immateriele f inancierbaarheid 

SCHEMA VI 

Financierbaarheid 

De hiervoor geselecteerde toetsingskriteria zijn de dragers van: 

(a) de risicotaxatie van het kansobject, i.e. de afweging van kansen en 

risico's en daarmee 

(b) de financierbaarheid van het kansobject 

De financiele toetsingskriteria zijn de volgende: 

4.1 Voldoet het kansobject aan de rendcmentskriteria van de financier 

(doorgaans 20% op de geinvesteerde middelen per jaar en hoger) ? 

Dit behoeft niet het eerste jaar het geval te zijn, doch bijvoorkeur -

geaccumuleerd over deze periode - aan het e ind van het Se jaar. 

4 . 2 Rendement is een, incasseren van die winst is twee! Dit betekent dat 

de financier zich zal afvragen wanneer hij zijn inzet + winst in 
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handen zal ontvange n . 

(a) in de vorm van d i vidend 

(b) in de vo rm van gereali seerde vermogensstijging op de aandelen bij 

verkoop van (zijn aand eel in) het kansobject 

4.3 Het voorgaande heeft te maken me t: 

(a) pa y-out potentie, en 

(b) verkoopbaa r heid van de aandelen in het kansobject (m.a.w. is het 

kansobj e ct ook na een aantal jaren nog een aantrekkelijke, zodat 

anderen daarin wensen te participeren). 

In vervolg op 4.3 (verkoopbaarheid): is de vz rwachte lifecycle van het 

kansobject zodan i g lang dat tweede en derde ronde financieringen ook 

mogelijk en even aantrekkelijk zullen zijn. 

4.4 \..'at i s de financierbaarheid van het kansobject op langere termijn 

(vanaf fa se 4): m.a.w. zijn er dan voldoende materiele zekerheden 

besch i kbaar om ook vreemd vc rmogen aan te trekken. 

4.5 De vereiste vermogen sbeho e fte voor een kans tot lanceren van hct 

kansobject hangt a f van de voo r gestelde project-realisatie is daarin 

rekening gehouden met een periode van aanloopverliezen of speculeert 

de ondernemer op onmiddellijk succes? 

4.6 Het kansobject succesvol lanceren is een, de voorsprong op anderen 

(concurrenten, namakers) vasthouden is twee! Dit vereist dat het 

ontwikkelingsproces wo r dt voortgezet; is met investeringen te <lien 

aan z ien eveneens r ekening gehouden .... of sterft het kansobject (en 

de onderneming) weldra een stille dood? 

De vo orgaande toetsingskritcr ia geven nog geen compleet beeld; ook het werk 

van een (a c t i eve) f i nanc i er i s een vak apart! Hij onderzoekt tenminste even 

grondig als de ondernemer zelf wat de kansen en de risico's zijn. Hij heeft 

immers geen dagelij ks be invloedende rol op het welslagen van het kansob

ject; h i j gaat niet "op de stoel van de ondernemer" zitten. Hij moet echter 

wel een overwegend vertrouwen hebben in het kunnen, denken en doen van de 

ond e rn emer: een van zijn weinige zekerheden in deze fase. 

f.en go ed en actief financier is eveneens een schaap met vijf poten, afgaan

de op het antwoord dat op vei e vra gen gevonden moet worden! Ook hij betreft 

andcren (specialisten) in de beoordeling van de haalbaarheid en de aantrek

keli j kheid. 
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Rest ons dus nog het ondernemingsp1an: ~et voorgestelde implementatieproces 

om het kansobject uiteindelijk tot een succesobject te maken. 

Het ondernemingsplan/ondernemersplan 

Bewust zetten wij deze typologieen naast elkaar. Het bewuste plan is 

namelijk niets anders dan de verzameling van ideeen van een of enkele 

ondernemers om een kans te gelde te maken c.q. uit een of enkele ideeen een 

bedrijf te creeren: subjectieve elementen te over. Er leiden immers "meer

dere wegen naar Rome"! 

Na de beoordeling van het kansobject zelf rest ons dus nu de beoordeling 

van: (zie schema VII) 

A. de termijn waarop .. ' 
B. de middelen waarmee ... , 
c. de weg waarlangs ... ' 
D. de mens en waardoor ... , 
het kansobject tot een succes kan worden. Ook al wordt het kansobject zelf 

nog zo positief beoordeeld, het hangt van deze aspecten af of de financier 

ook geloof aan het voorgestelde scenario kan hechten: 

De termijn: 

De middelen: 

De weg: 

is deze realistisch of moet met een langere aanloop rekening 

worden gehouden? Zo ja 

is de taxatie van de vermogensbehoefte reeel? 

een langere aanloop vereist meer middelen 

is ook rekening gehouden met vereiste vervolginveste

ringen, financiering van werkkapitaal, een stijgend 

kostenniveau? 

is de gekozen juridische en fiscale structuur werkbaar en 

interessant voor de financier en optimaal voor de onderne

ming; 

de ondernemer moet dagelijks zijn beslissingen kunnen 

nemen 

de financier wil invloed kunnen uitoefenen op de 

voorgenomen beslissingen (belcidsvoornemens) 
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De mensen 

de ondernerning moet tenminste een bedrijfseconomisch -

en fiscaal gelijke positie als die van andere markt

deelnemers kunnen innernen. 

waardoor .•. : Wij zullen bij deze laatste kritische factor niet al te lang 

meer stilstaan. In het voorafgaande is immers duidelijk 

aangegeven hoe het verwachtingspatroon t.a.v. de (beginnen

de) ondernemcr is samengesteld en hoe groot de wissel is die 

op hem getrokken zal worden. Dit laatste duidt niet op de 

consequentie van een nagenoeg optimale diskwalificatie. De 

volgende tegenstellingen moeten echter duidelijk zijn; 

veelal zijn verschillende kwaliteiten vereist voor 

* bedenken en opzetten 

* opzetten en uitvoeren 

* uitvoeren en leiden 

* lei den en beheren 

* beheren en c onsolideren 

(zie schema VIII) 

Deze vergelijkingen duiden op een conclusie die uit de 

ondernemingspraktijk getrokken kan worden: ook de leider van 

een onderneming heeft een optima le "lifecycle": talenten 

moeten warden ingezet daar waar zij het beste aan bod kunnen 

kornen. De financ i e r zal dus ee goede understanding met de 

onde rnemer will e n hebben tot aan welke gre ns de laatste zich 

voorstelt de kar (alleen) te trekken! 
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\ 
Slot 

In de vraagstelling "kans of keus" ligt m. i. een uitdaging bes lot en. Voor 

een belangirjk deel heeft de ondernemer het heft in eigen handen. Het 

voorafgaande heeft vermoedelijk wat duidelijker belicht <lat de ondernemer, 

de gesprekspartner van de financier, over een juiste dosis zelfkennis en 

-vertrouwen moet beschikken; het huiswerk moet daarnaast, vanzelfsprekend, 

goed voor elkaar zijn. 

lk zou de verwachting willen uitspreken <lat het hiervoor geschetste beeld 

een uitdaging zal kunnen vormen voor vele talenten een goed voorbereid 

waagstuk te ondernemen! 

Men moet denken als een pessimist 

en handelen a ls een optimist. 

(Jean de Boisson) 
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SCHEMA VII 

HET ONDERNEMINGSPLAN 

+ de termijn waarop ..... 

+ de middelen waarmee ..... 

+ de weg waarlangs ..... 

+ de men sen waardoor ..... 

== bet scenario 
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SCHEMA VIII 

Ondernemingstalenten in de 

lifecycle 

bed en ken versus opzetten 

opzetten II uitvoeren 

uitvoeren II lei den 

leiden " beheren 

beheren " consolideren 
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Financi e ring van de onderneming in de sterke groeifase 
Ing. B.Th.J. Alberts, directeur Pie Data Medical B.V. 
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10 JAAR PIE DATA ME l'HCAL 

De financiering van de onderneming gedurende de groeifase. 

Men heef t mij verzochr gedurende een 30 minuten durend verhaal de 

financieringsproblematiek van ons hedrijf Pie Medical uir de doeken re 

doen. 

hiertoe is het zinvol even terug te blikken op de achterliggende 

periode en te kijken naar het uitgangspunt in 1975 en de huidige 

situatie. 

Opgericht in 1975 als vof, eigen vermogen nihil, 2 werknemers 

begina~tiviteit: consulting/engineering voor de industrie. 

Gedurende 1984 omzetting in een nv, huidig aantal werknemers 87. 

Huidige acriviteit: ontwikkeling, produktie en verkoop van medisch 

diagnostische heeldverwerkingsapparatuur. 

Doelstelling: uitbouw marktaandeel, ontplooiing van aanverwante 

markten door nieuwe 11roduktontwikkelingen, verhoging rentahilireir 

van de onderneming. 

De verschuiving van de aktiviteiten van consulting naar eigen 

ontwikkeling en produktie alsmede de sterke groei van de onderneming 

hebben voortdurend tot financieringsproblemen geleid. 

Het bedrijf heeft daartoe door de jaren heen het gehele scala van 

financieringsbronnen doorlopen getuige de volgende bloemlezing. 

Financieringsbronnen benut door Pie Medical 

Startkapitaal verschaft door familie en bekenden. 

Bankkredieten. 

Overheidskredieten, vermogensversterkingskrediet, BMK 

ontwikkelingskrediet. 

Regiona le ontwikkel ingsmaat schappij. (NV i ndust riebank LIOF). 

Particuliere part icipatiemaatschappijen. (NMB, NesBIC). 

Plaatsing van aandelen op de Amsterdamse effectenheurs. 

(parallelmarkt). 

- 42 -



Her zal U opvallen de1r deze lijsr nfer alleen een overzicl1r geefr van 

dl! door ons benurte financieringsbronnen maar dar revens (~en 

onrwikkeling in de rijd van deze bronnen wordr weergegeven, ook de 

groorre van de tinanciering kan n~n welhaasr uir dir lijsrje halen. 

Een war grovere, doch duidelijker verdeling geefr her volgende sraarje: 

Eigen financiering. 

Parriciparie. 

Beursnorering. 

Her zal u ni e r vreemd in de oren klinken dar eigen financiering voor de 

meesre indusrrilolle high rech bedrijven weinig soelaas biedr, 

invesrering in onrwikkeling en produkrie en de opzer van een vaak 

wereldwijd markeringapparaar zijn nu eenmaal bijzooder 

kapiraalinrensief. 

Welhaasr vanzelf(?) wordr men, veelal door de eigen bank, verwezen naar 

de parricipatiemaarschappij. 

Her opgeven van volledige zelfsrandigheid wordr vaak als negarieve 

facror gezien. 

In ons geval was dir geen doorslaggevende factor en wij kunnen achteraf 

srellen dar deze keuze juisr was. 

Ile meesre parricipariemaarsc.harpijen brengen nier alleen geld mee doch 

ook ur~anisarorische en administrarieve kennis die voor her bedrijf 

belangrijk zijn. 

Een andere factor van berekenis is her grotere verrrouwen dat andere 

bedrijven waarmee gewerkr wordr krijgen. 

De laatste srap die ons bedrijf gemaakr heeft was die van notering van 

de aandelen op de parallelrnarkr, ook hier dient men rekening te houden 

mer de ondernemer als persoon daar de relatie met her bedrijf totaal 

cinders wordr. 

Nier alleen neemr men langzaam afscheid als eigenaar vein het bedrijf , 

m<•n is ook or een vee 1 hoger ni vo veranrwoording schuldig aan de 

aandcelhoude rs. 
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l\et uiteindelijk doel, het verruimen va n de financieringsmogelijkheden 

is hiermee natuurlijk optimaal hereikt. 

Een laatste opme rking hieromtrent is heursnotering het voor e ventuele 

PPM's eenvoudig maakt de participatie te waarderen en eventueel door te 

plaatsen. 

Financierings problemen zijn geen op z ich staande fenomenen, in een zich 

snel ontwikkelend bedrijf kan de bedrijfsvoering leiden tot een (te) 

late ontdekking van financieringsproblematiek. 

Deze n~tige bedrijfsvoering, bijv. het ontbreken van een goed 

bedrijfsplan, is er dan weer de oorzaak van dat de oplossing van de 

financieringsproblematiek niet zo soe pel verloopt. 

Mijns inziens dienen de volgende drie factoren in een bedrijf goed 

geregeld en onderling in balans te zijn: 

l • TECHNOLa; IE 

2. OfC ANISATIE 

3. FINANCIERHC • 

Met opzet houd ik de ze volgorde aan, op de eerste plaats moet de 

ondernemer zi jn vak verstaan, de technologie is zijn eerste 

verantwoording. 

Orga ni satie i s een mus t e n t e vaak de hottle neck in jonge bed rijven . 

Het is niet iedereen gegeven een goede manage r re zijn op 

organisatorisch gebied. Wie echter niet de intelli gentie heeft hiervoor 

de juiste mense n aan te tre kke n is he t niet waard ondernemer te wa rden 

of te z ijn. 

Kortom de organisatie is in de eerste plaats een intern 

bedrijfsgebeuren . 

Wannee r beide voo r gaande factoren in orde zij n mag men e r van uit gaa n 

da t fi na nci ering ni e t op problemen l10ef t te s tuit e n. 

ls <lit toch her geval en vangt n~n hot past op de eerste plaats 

zelfonderzoek, is her produkt echt goed? Schorr er wa t aan de 
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uitvuering van de plannen? ls de terugverdientijd realistisch? Oftewel 

war doe ik tout, wa nt daar zit vri _jwel altijd het probleem. 

liet zal u duidelijk zijn d;Jt voorgaand verhaal langzaam de richti<flg uit 

begint te gaa n van een recept hue ecn en ander moet gebeuren, deze 

pretentie heb ik echter niet. 

Toch zou ik nog heel even in willen gaan op de 

financieringsproblematiek zoals wij die aan de lijve hehben 

ondervonden, hiertoe dient bijgaande illustratie. 

vermogenshehoefte resp. overschot gedurende de produktlevenscyclus. 

VER MOG EN -
BEHOEFTE 

+ 

A 

'-:: H11:: 1i N' .i'.l 111.1 1 I 11 :ii :; I' . (JI/ I 1«;1110 1 
I :11 1 r·r; ! t '' R1li ll li llYLl IJ', 
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Bij deze grafiek de volgende opmerkingen: 

Punt A. geeft de start van her project, her geld ligt klaar en iedereen 

is optimistisch gesten~. 

In punt B. verandert dit snel, oorspronkelijk was curve l gepland en nu 

blijkt dat door allerlei oorzaken scenario 2 realistischer is. U 

begrijpt het al, de financiers nemen U dit niet in dank af en verliezen 

alle vertrouwen in U en in het project. U geeft echter niet op en via 

het bereiken van punt D. herstelt U het vertrouwen van de financiers 

die daarop dan ook prompt winsten zouden willen zien uitgekeerd. 

Het duurt echter nog tot punt E. om ook U, veelgeplaagde ondernemer, 

gelukkig te maken. 

Het break-even point is bereikt en nu begint het grote geldverdienen. 

Helaas moet ik U uit ervaring mededelen dat, als hij afspraak, op dit 

punt al Uw verkopers beginnen te zeuren om een nieuw produkt dat de 

concurrentie weer aan moet kunnen. 

Tot slot zal het du.ide.lijk zijn dat vanaf punt F. Uw verkopers domweg 

gelijk hebben. Als U nog niets nieuws hebt of er mee bezig bent wachten 

sombere tijden. 

Dit scenario is typisch voor high tech bedrijven, de investeringen zijn 

groot, de risico's hoog en tijdsplanning moeilijk. 

Het zal U duidelijk zijn dat een aantal van deze produktcycli in de 

tijd na elkaar uitgezet een beeld geven van war er in een high tech 

bedrijf four kan gaan. 
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:\chrereenvolgende produkrcy c li en cumularieve vermogens g roe i 

In d ir pl a atje zien we drie pr oduktcy c li in de tijd uir ge zer. 

/'.o;i l s reeds eerder beroogd, lukr he r eersre produkr wel, alhoewel her 

meE'Stnl overilaast ont wikkeld en uirgehracilr wordr. 

Een cruci aa l punt, alr hans in ons geval, bereikt men bij her rweede of 

derde produkr. Indien de ontwikkeling hi e rvan qua kosren en/of tijd e rg 

uitloopr kan men i n de vervelende situarie komen dar het prille bedrijf 

bi nnen de korrste keren d oo r her moeizaa m opgebouwde vermogen heen is 

e n in de ve rliezen 3fg lijdr. 

Dir o v e rkwam ons in dezelfde rijd dar onze g ro o tsre af neme r failliet 

g ing , een o ngeluk k omr nooi r alleen. 

Her was voor ons van g rout belang op dar ogenblik aan de 

parti c ipari e maars c happi.jen ni e r alleen een succesvol verleden doch ook 

ee n g oede t oe k oms tvi s i e t e kunnen presenteren. 

Hovensraand verhaal rj e geeft na tuurlijk geen compleet beeld; factoren 

a ls produktie, marketing, verko op en bedrijfsorganisatorische aspecten 

spe l en bij he r rota;:ilbe e ld een grore rol. 

Hi nne n hi g h tech hedr ij ven gaat er echter z o vecl geld om in 

onrwikkel i n g dar we dir a ls belangrijste sla;:ig/faal fa c tor kunnen zien, 

voo r a l in de ecrs re groeifase van her hedrijf. 

Alvoren s mijn ve rh aal re besluiten mer de onvermijdelijke conclusies 

wi 1 ik U toch nog eens her lijsr je lat e n zien uit her be gin van mijn 

betoog en daaruit als her ware enkele hoogtepunten vissen. 

1975 

De NMB verlee nr P ie Da ta een bankkredier va n 5000 gulden om een 

opdracht t e voltooten. 8i j geb re k aan bet er bes luit men de opdracht 

ze lf maar als onderpand re aanvaarden. 

197H 

Diverse kredietvorrne n moeten op allerlei rnanie ren aan elkaar gebreid 

wo rden om de no g pri l le ondernerni ng o p de been te houden, genoernd 

kunnen warden VVK, HMK en BHK. 

1981 
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De e er ~re LI O ~ par r icipat ie, urgenre huisvest i ngsproblernen noopten t ot 

de aa nsc haf va n ee n duur pand b j gebrek aan alternatieven. Het 

verrnogen was daarc oe ni e r r oere . ke nd. 

1982 

L 1i l li :.eme nr van e e n grotP af n-c mer en uitgelopen produktontwikkeling 

hreni,?;en ons i n g rut e mo e ll i jkhe dc n. 

Een ge c: omblneerde deel nemi ng door LIOF, NMB en NesBic brengt uitkomst. 

l %3 

Ter financiering van ee n aantal bij zoodere r i si codragende 

on twikkelingen wo rdeo d r t e ontw ikkelingskredier e n aange v r aa gd en 

ve r leend. 

1984 

I troductie van de aandele Pie Med · ~~ l op de parallelma r kr . 

Het voorlopig eindresultaat van d t ti:aject is een ond e r emi ng met een 

geco nsolidee r de jaaromzet van 40 mi l joen gulden en een 

personeelsbe~tand van meer dan 100 menseo. 

Llochterondernemingen 1n de bondsrepubliek, de VS en OK. 

Ee i goede w1nstgcvend lie1d en uj tstekende roekomsrverwachtingen. 

Re st mij m1jn betoog r e besluiren mer een aanral algeme ne conc l usies. 

Beschouwd \1 dezt! echter ooder g e en be d1nr, als dogma' s maar a l s een 

naruurlijke r eacl" ie or d door otls gemaakre four ea. 

De financiering van een bedrij f loopt vrijwel altijd achter bij de 

momentane sit uatie. 

Y.lk~ ontwikk~ltng kost meer tijd en geld als verwacht, bespre ek met de 

tinanciers de da~rb1j behorende risico's en schilder geen 

uvrrop r imi st isc.h p a· tj e. 

1n "'"t ' er .i ll een in dJ~ dinge n dl e ' ' r ll va n belang z i j n, d s btj 

ti u rkellf n iet Ln produktte die li kunt ui t bes t ede n. 

Ais onderne rn ~ zo u ik echr er oak g r aag van deze gelegenhe id ge bruik 

i l l e n rnak en e en woo rd re ri c ht er. tot de f inancie r s . Bede nk dat de 



meeste ondernemers geen finrincillte v,eniet!n zijn en J <1:1ro1<1 soms ecn 

andere taal spreken. 

Beoor<leel ze zonder pardon op hun produkt, help ze mer de organisatie 

en bedrijfsplan indien nodig en zorg voor meer geld als waar om 

gevraagd wordt. Want zoals ik al vertelde, de ontwikkeling loopt toch 

uit. 

Maastricht, maart 1985. 
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- OPGER"CH T IN 1975 ALS V.O.F .. EIGEN VERMOGEN NIH IL. 
2 WERKNEMERS 

- SEGINAC TIV ITEIT: CONSULTING/ENGINEERING VOOR DE INDUSTRIE 

- GEDURENDE 1984 OMZETTING IN EEN N.V . • 
HUIDIG AANTAL WERKNEMERS: 87 

- HUIDIGE ACTIVITEIT: ON TWI KKE LING. PRODUKTIE EN VERKOOP 
VAN MEDISCH DIAGNOSTISCHE BEElDVERWERKINGSAPPARATUUR 

- DOE~STELLING: UITBOUW MARKTAANDEEL. ONTPLOOIING VAN 
AANVERWANTE MARKTEN DOOR NIEUWE PRODUKTONTWIKKELINGEN. 
VERHOGING RENTABILITEIT VAN DE ONDERNEMING 
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-1- TECHNOLOGIE 

-2 - ORGANISATIE 

-3- FINANCIERING 
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1975 

DE NMB VERLEENT PIE DATA EEN BANKKREDIET VAN 5000 GULDEN 
OM EEN OPDRACHT TE VO LTOO[EN. B!J GEBREK AAN BETER BESLU IT 
MEN DE OPDRACHT ZELF MAAR ALS ONDERPANO TE AANVAARDEN. 

1978 

DI VERSE KRED !E TVORMEN MOETEN OP ALLERLEI MANIEREN AAN 
ELKAAR GEBREID WORDEN OM DE NOG PR ILLE ONOERNEMING OP DE 
BEEN TE HOUOE N. GENOEMD KAN WORDEN VVK. BMK EN BHK. 

1981 

DE EERSTE LIOF PARTICIPATIE. URGEN TE HUISVEST INGSPROBLEMEN 
NOOPTEN TOT DE AANSCHAF VAN EEN DUUR PANO BIJ GEBREK AAN 
ALTERNAT!EVEN. HET VERNOGEN WA S DAARTOE NIET TOEREIKEND. 

1982 

FAILLISSEMENT VAN EEN GROTE AFNEMER EN UITGELOPEN PRODUKT
ONTWIKKEL!NG BRENGEN ONS IN GROTE MOEILIJKHEDEN. 
EEN GECOMB!NEEROE DEELNEMING DOOR LIOF, NMB EN NESBIC BRENGT 
UITKOMST, 

1983 

TER FI NANC IERING VAN EEN AANTAL BIJZONOER RISICODRAGENDE 
ONTWIKKELINGEN WORDEN ORIE ONTWIKKEL INGSKREDIETEN AANGEVRAAGD 
EN VERLEEND. 

1984 

INTRODUKTIE VAN DE AANDELEN PIE MEDICAL OP DE PARALLELMARKT 
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Entrepreneurs gezocht 
B.W.M. Twaalfhoven, president Indivers N.V. 
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WANTED: TWO MILLION ENTREPRENEURS 

Many of you must be wondering who I am and by what right I address you to
day. Let me put it in perspective for you. Here are the worlds of Mr. John 
Akers and Mr. Bert Twaalfhoven. 

I am one of the small people to IBM's Gulliver. In 1983 on sales of $ 40.2 
billion, IBM earned a colossal $ 5.5 billion. My company is one tenth of one 
percent the size of IBM. But what l would emphasize is that in the world 
pictured here, only a limited number of giants can be sustained, whereas the 
world can sustain a large number of ants. And as we all know, ants are tire
less workers. 

Just like Gulliver worked with the litt1e people at times, so IBM and l have 
many connections. I am a shareholder. My venture capital company invests in 
small IBM suppliers. I supply graphite molds to IBM semiconductor companies. 
And of course my company uses many IBM PC's. 

Now many of you here today hold important positions in huge companies, 
rather like the IBM of Mr. Akers. But how many of you are aware of what the 
small entrepreneur faces? And incidentally, when I talk about entrepreneurs 
and small business, I will generally be referring to those companies or 
individuals whose aim is growth -- that is the elements in our societies who 
generate real wealth, growth and employment. 

As an example of what a small business goes through, I shall take the 
liberty of talking about N.V. Indivers for a couple of minutes. 

N.V. INDIVERS 

• Sells to and services turbine, airline, 
space, power and semi-conductor industries 

• Six nationalities on Board; 18 in Staff 
and Management 

• Customers In 62 countries 

INDIVERS l'IESEARCH 
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N.V. INDIVERS 

EMPLOYEES 

1963 

4 

1984 

850 

EQUITY $ 50.000 $ 10 million 

SALES $ 100.000 $ 53 million 

• Average sales 1974-84 25% 

• Earnings growth 1974-84 30% 

• Net return on equity 1984 22% 

INOIVEAS l'IESEARCH 

- - - -· . ------- ------------------------' 

I started the company in 1963 with just four staff and $ 50,000 of equity. 
Now we have 850 employees working for 23 companies in 17 locations, sus
tained by $ 10 million equity. As for sales, they are up to $ 55 million 
from a paltry $ 100,0000. For the last ten years sales and profits have 
g rown a t a compound annual growth rate of about 25%. And our return on 
equity in 1984 reached 21%. Our multi-national staff sells to and services 
the turbine, airline, space and power industrie s in 63 countries. And we've 
had a lot of challenge and fun. But the most challenging aspect was starting 
from scratch 18 of our 23 companies. And that excludes a couple of failures 
that we've experienced. So when I talk of difficulties facing an entrepre
neur s tarting a new company, I speak from over 20 experiences. And although 
many of our niche start-ups have been different, one element is nearly 
a lways present. 

INITIAL LOSS FROM NEW VENTURES 
Case example: lnterturblne Singapore - out of 22 start-ups 

Phase Ill 

Equity Phase I Phase II 
position 20 1---------=-=~...:.... ___ ..:.....;.;~-"-------,---; 

(as % of 79 80 81 
initial o 1-.:.:~:..:...:..:=.-..~...;..=--......:~-"'."'"'."..:=...:.:_""7'.:~::7:::=::-:--;;r 
Investment) .. . 

-20 I------" ...... ~--------~_,,.-~~~~----, 

PROFIT 
-100 '---------------------~ 

INDIVl!l'IS l'll!Sl!Al'CH 
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This slide shows rhe fate of our inirial equi.ry invesrment in our Singapore 
subsidiary. By the end of year two, almost 90% of our equity in lnterturbine 
was dis s ipated in losses. And this problem faces almost all enrrepreneurs 
whenever rhey start a new business. This is a stage that entrepreneurs have 
to under s tand. But just as important, it is at this stage that they need rhe 
support and understanding of their advisors and their suppliers of capital. 
I should add that this is the stage where the entrepreneur must use maximum 
business judgement. For it is not written in stone that the losses will 
bottom out. But, nevertheless, if the business thrives, the direction of the 
curve will change. As you can see, Interturbine enjoyed profits by the 30th 
month and, by the fifth year, began to build on th e original equity stake. 

This curve we have studied in hundreds of compa nies fr om base zero. The 
average gentlemen is seven years: Your speaker from MCI last year rook also 
6 years to cover losses. 

The successful launch of a new company clearly creates employment. With the 
great public interest in job creation, we should perhaps first review rhe 
employment pictures for Europe and the U.S.A. 

EMPLOYMENT IN US AND EUROPE, 1974-1984 

Miilions 
120 

UNITED STATES 
Miiiions 
120 

100 

95 

90 

85 

EUROPE 

l+Labor fore!.~ 

! l"""-o l"""-o -I 

Em!plo~ed 

75 78 77 78 79 80 81 82 83 84 74 75 78 77 78 79 80 81 82 83 84 

INOIVERS RESEARCH 

This is the employment picture for Europe and the United States. In the last 
decade, the number of people in the U.S. workforce has risen by 19.7 million 
people, while the number of people in employment has risen by 19.2 million. 
Thus the United States has managed ro cope with this huge augmentation to 
its labor pool, and seen its unemployment rate drop from 8.3% to 7.1%. 

But the picture for Europe is far gloomier. With an gEc unemployment rate 
creeping toward 12% from rhe 1975 level of 5%, Europe now has almost 13 
million unemployed (compared ro America's 8.5 million). From having nearly 
108 million people in the workforce, Europe has now only 106 million 
employed. Do you realize that in 1970 the present EEC had 20 million more 
jobs than the U.S.? 
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The race is now neck and neck! The obvious question is: how did the U.S. 
cope with increase in its workforce when Europe failed so badly? 

JOB CREATION 
Millions of jobs 

EUROPE'S TOP 500 FORTUNE 500 

1.5 loss ' 0.5 
loss 

16.3 ' r 
15.8 

15.3 

14.3 . 

1976 1982 1976 1982 

Source: Fortune; Dun & Bradstreet INOIVERS RESEARCH 

Let's look at the largest corporation of Europe and America. Between 1976 
and 1982 (the latest year for complete data), the largest companies of both 
regions shed a significant number of jobs. Europe's top 500 lost 1 1/2 
million jobs, while the Fortune 500 lost 500,000. This last number, inciden
tally, is approximately equal to the net difference between entrants into 
the U.S. workforce and the increase in employment. So, if the Fortune 500 
did not add jobs during the last few years, what was the key to America's 
success? 

As you have no doubt quesses, I am going to say that the critical difference 
between Europe and the U.S. was the small business sector. For example, the 
U.S. Oepartment of Commerce stated that in the decade up to 1976, of the 9 
million net new jobs, 3 million were in the public sector and 6 million were 
in small business. The Fortune 1000 added no Jobs. 
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Small businesses acccount for America's success 

US EMPLOYMENT GROWTH BY ENTERPRISE, 
1980-1982 

984.000 

All 
enterprises 

2.648.000 

F.nterprlses 
1-99 employees 

· Enterprises 
100+ employees 

1.664 

INOIVERS RESEARCH 

And look at the chart for 1980 - 1982 (which is the last period for which 
the Small Business Administration in the U.S. has published data). Only 
small companies were net creators of jobs, providing 2.7 million net new 
jobs when all other industries lost one million. Thus, I think I'm justified 
in saying that start-ups have been the key to U.S. employment. That is why 
the last slide was headed ''Europe needs two million entrepreneurs". Just 
look at the example of Massachusetts where I have a company. 

Massachusetts is host to a huge number of small businesses. It is a vibrant 
center for entrepreneurs. Its unemployment rate is 1 - 1/2 %. And yet, in 
the last 15 years it has lost its traditional leather and textile indus
tries. So my message is that Europe needs entrepreneurs. It needs a huge 
number of entrepreneurs. Europe must have an entrepreneurially-led recovery. 
The reason why I am here today is that I am one of too few. In the U.S., I 
would just be another entrepreneur. 

- 64 -



I 

l 
I 
I 

PIONEERS IN ~EUROPE .AND, AMERICA: 
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A DIFFERENCE :IN · FOCUS 

INDIYERS RESEARCH 

One huge reason for Europe's depressing performance has been the emphasis on 
existing, often deeply troubled industries. Although I shall adress myself 
to many of the underlying reasons a little later on, let us examine the 
difference in emphasis between Europe and the U.S. I'm going to compare the 
100 Pioneers of Europe with the Inc. 500. Inc. is a magazine which, like 
several others in the U.S., is devoted to the promotion of small business. 
We sho u ld ask ourselves: "Where is Europe's equivalent to Inc.?" Don't spend 
too long searching. There isn't one. This is yet another example of Europe's 
inappropriate emphasis on big business in isolation. 

The Inc. 500 is a celebration of the 500 fastest growing private companies 
in the U.S. There is also an Inc. LOO devoted to the fastest growing public 
companies -- and its profile is even more spectacular than the information I 
am about to share with you. Forbes follows similarly 300 emerging companies 
with similar results. 

The LOO Pioneers were chosen for the EMF mE.P.ting of 1981 to celebrate the 
cream of Europe, selected according to such f actors as commercial dynamism, 
internationalism, financial soundness and good management. The companies in 
the Pioneer 100 were also described as opportunistic. My company was one of 
the Pioneers. That is one reason for my interest in them. 

So let's look at the dynamic companies of Europe and the U.S. and how they 
performed between 1979 and 1983. And as we look at the results we should 
consider whether Europe has chosen the appropriate companies for public 
celebration. Or should we admit that the U.S. is sending its people a more 
appropriate message? 
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COMPOUND ANNUAL GROWTH, 1979-1983 

Sales 

Profit 

Employment 

100 PIONEERS 
OF EUROPE" 

-7" ' 

• Data available from 75 companies only 

INC 500 

77" 

Private/ not publlsht1d 

50%' 

INDIVERS Al!SEAACH 

CHANGE IN NET PROFIT 
Percentage 

100 PIONEERS IN EUROPE INC 500 

LJGrew f',,;j°,'I Dropped - No change 

• Data available from 75 companies only INOIVEAS RESEARCH 

If we look at average compound annual growth rates from 1979 tot 1983, the 
Inc. 500 easily outperformed the Pioneers on sales and employment growth. In 
fact, the Pioneers lost jobs. 
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I should point out 
don't think that it 
four-year period 68% 
profit. Only 23% of the 

that we only had information on 75 of the 100, but I 
spoils the overall message. In addition, during the 
of the pioneers experience a drop in their rate of 
Inc, 500 suffered a drop in their net margin. 

AVERAGE ANNUAL SALES 
In millions 

100 PIONEERS INC 500 
OF EUROPE• 

1979 OM 488 $ 1 

1983 OM 775 $ 11.4 

• Data available only from 75 companies INDIVERS RESEARCH 

But look at the average sales and average employees per company. Europe has 
chosen large companies to celebrate. The u.s celebrates the little guy. And 
if some of Europe's supposed best are shedding jobs, it is any surprise that 
the job situation in Europe is so bleak? 

INC 500 
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And finally let's look a t the comparative ages. Eighteen of the Pioneers 
were founded in the last century. Only nine were founded in the last 15 
years. Of the Inc . 500, 461 were founded after 1970, with 386 after 1975. 
You see, gentlemen, although these young companies only employ a small 
number of people, they now employ about 60,000 compared to 11,000 in 1979. 
The Pioneers, although employing several thousand people each, lost jobs. Of 
which type of company do you think Europe needs more? If you still doubt me, 
think back to the SBA and Fortune SOU numbers . Or look at Illinois between 
1980 and 1982. The decline of heavy industry there cost 120,000 jobs. Small 
business created 90,000. 

So if we need small business in order to create the massive number of jobs 
which Europe has to have, where are the entrepreneurs? What is the secret to 
the U.S. success? 

Some of you may accuse me of exaggeration here. Nevertheless, the entrepre
neur in the U.S.A. has many advantages over his European counterpart. Al
though far from ideal for him too, the American entrepreneur suffers less 
obstruction and enjoys more help from the government, big business, the 
universities, the financi al institutions and society as a whole. Now I will 
examine these areas one by one, before explaining what Europe can do to join 
the U.S. on top of the pile. 
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THE ROLE OF GOVERNMENT 

.n Uncommon Market 

• Bureaucracy 

• Tax Disincentives 

• Job Protection 

• Procurement 

• Government In Business 

• Industrial Policy? INOIVERS RESEARCH 

Will Rogers was once quoted as saying that "the business of government is to 
keep government out of business''. To that I would add a plea for benign 
neglect commencing only when the governments of Europe have unravelled some 
of the problems they have created or allowed. 

Europe has created some crazy problems. Of these, the Uncommon Market is 
particularly sad. The use of tariff and non-tariff barriers to protect 
domestic industries has severly damaged Europe's competitiveness. Crossing 
these barriers in the EEC has , according to one estimate, reached a cost of 
DM 30 billion per year. The impac t of re s ting and ce rtification differences 
is that they impede sma ll companies who do not have the resources to wait. 
Equally, the diffi culties experienced in c rossing the borders (with the 
associated differences in business cultures, tax structures, regulations, 
and language) particularly impede such small cc1npanies. Meanwhile Japan and 
the U.S. e nj oy large, relatively homoge n€ous, domestic markets. Result: 
f ledgling U.S. and J apanese companies can be mid-sized on domestic sales 
a lone. And as produc t lives contract a nd development costs rise, European 
compa ni es find it hard to r eco up their investment in a si gnle, smalle r 
ma r ker. Domestic marke ts alone a re j ust too s mall. The Economist quoted a 
typical example of the uncommon ITli:lrket last i~ovember. Citing the new tele
communications industry, it s howed that fo r public switch systems, Japan had 
two companies spending S 2 billion on R & D; t ~e U.S. had three companies 
s pending $ 3 billion; and of course in Europe $ 10 billion was spent by ten 
co ma pnie s and of course c reated 10 incompati.ble s ys tems, each protected by 
nationa l interest. I t' s ludicrous ! And in the small bus iness arena it i.; 

pa rti c ularly damag ing to f a ce s uch co mpe tition . 

For rhose of you who thought thar Europe had abolished capital punishment, 
jus t look at its t ax ~ys rem. To horcow quotation: I'm proud to be paying 
taxes to my gove rnment. The only thiG g is - - I could be just as prous for 
half the money!". 
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And that is a key issue. In ~:urope many governments have instituted helpful 
piecemeal schemes designed to prorate investment in small business. No 
government has yet instituted a comprehensive scheme. And to create a strong 
entrepreneurial environment you need opportunities for individuals to make 
and keep money. That requires tax and investment incentives; or at least no 
disincentives. 

Let's take a brief trip around three 
has done something. But 

time to look at other 
the whole. 

countries of Europe, We will see that 
no country has yet done enough. Sadly 
countries -- where, in fact, far less 

each country 
we don't have 
has been done on 

In France, for example, capital gains from the sale of unlisted stocks may 
be taxed at only 15% but only if the shareholder owns more than 25% of the 
stock. So if the company goes public or the investor has a smaller invest
ment, his gain will be taxed as income. And income tax in France is high. 
French savings and investment incentives are generally very small scale, 
with low limits on the government investment incentive schemes and dividend 
income relief. There is no interest relief on borrowings made for investment 
purposes except for a very limited plan involving interest on loans to 
subscribe to shares in new companies from which the borrower earns a salary; 
hardly an incentive to borrow money to set up a business! And what of French 
venture capital incentives? Well, the nt>w Fonds Commun de Placement A Risque 
can generate tax-free income as an incentive tu invest equity in new or 
unquoted companies but only if the individual holds shares in such an 
investment fund fur five years, and re-invests bis income over that period. 
The problem is that there is no cover on the downside. What if losses are 
generated? There is no offset. Nevertheless, it is an encouraging measure 
and shows government willingness ln France. As for management buy-outs, the 
rules are very restrictive and the employees have to acquire more than 50% 
of a company and its voting rights for the interest on any loans to be tax 
deductible. Limited stock option plans also exist so that profits on shares 
kept for five years will not be taxed as income. There measures are a step 
in the right direction, but too little. 

In Germany, the strongest tax or investment incentive lies in the capital 
gains tax area. As a general rule, the personal sale of shares will not be 
taxable unless speculative. Business gains are fully taxable. Any investment 
income is, of course , taxed at the prevailing rate, Beyond limited R & D 
encouragement, West Germany has a very restricted share option scheme law 
and little else to encourage new, your, growth companies. 

In the U.K., the government has taken an active interest in the promotion of 
small business and incentive schemes. Take share options. The U.K. govern
ment has removed the penal taxation of such schemes. The 1984 Finance Act 
changed the tax on growth in value of such schemes from an income tax (60% 
at the top rate) to a capital gains tax (30%) for approved schemes. The 
broad limit is L 100,000 per person or four times the annual salary - if 
greater. Generally the option holder must hold less than 10% of the compa
nies share capital and cannot exercise the option with three years of the 
grant. 

But the 
whereby 
trading 
against 
like all 

most exciting area in tbe U.K. is the Business Expansion Scheme, 
a U.K. individual who subscribes for new shares in an unquoted 
company, may claim a maximum deduction in any year of L 40,000 
his income for the year in which the shares were issued. However, 
schemes, it has its problems. 
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The i;ivestment and the c laim must be made in the ,·ame year, with the company 
having traded fo r « J iff months o r more. This militates against many start-ups 
invo iving te c hnology . Furt hermore, c ompa n i es wi th r oyal ty i ncome or overseas 
subs idiaries are x cluded . Th is l att er exc lusion is parti cularly odious in 
the li g ht o f what we ha v e s e en o f le Unco mmon Market and the need for small 
companies ro fLrni ma r ke ts overseas , parr icularly for small companies invol
ved in expensive hi-tech develo p me n t . However, it i s a good start and demon
strates to the nation the g overnme nt's conuni t ment to developing the 
entre preneurial economy. The U.K. government also a llows an income deduction 
for losses on shares in unq uote d t rading c ompan i es. At the moment this 
measure is little util ize d . The relief cl aimed in 1983 totalled L 30 
million. 

In the U.S. c a pital gai ns t a x is basi call y at 20%, witr some offsetting of 
capital losses against ord inary inc me . Individuals can deduct $ 10,000 
interest e x pense on funds borrowed for i nve t ment purposes. Credits are 
available on a ran e of investments from alternative energy to motion 
pictures. Venture ca pit al incen ives i nclude s pecial loss treatment of $ 
50,000 per annum from losses on disposal of stocks in a small business 
corporation capitalized at unde r $ 1 million. Limi t ed pa l." n erships, designed 
to enable individuals to bene f it d i rectly form accelerated depreciation and 
tax credits attracted $ 14 b i ll i on i n 1983. A whole range of low-taxed stock 
options are available. All-in-al l, sma l business investment is encouraged 
by these measures. 

If we look at some of rhe o t her European c ountries, we see that Finland 
allows interest on loans o bta ined by management to buy the share of their 
company as a deduc tion a g a i nst i nc ome tax . And companies whose share capital 
has been contribu t e d in the last fi ve years may deduct dividends from the 
corporate tax, within limi s. Then r he r e 's t he case of weden. They reduced 
the wealth tax on the va lue o f i ncome producing b usiness assets in order to 
stimulate the inves t men t o f ri sk capital. Although their tax system is 
severe, it is less severe on r isk capi tal. Sweden recognizes that the entre
preneurial spi rit is essential, e ven t hough much is still wrong with her tax 
system. Belgium has made proposals to gi ve tax breaks to innovative compa
nies but in The Ne t he rl ands withdr ew its propos a ls for a scheme to promote 
wide r share ownership . 

As we see, Europe has piecemea l legis l at i on. lt needs a coherent approach. 
Anyway, one last p o i nt bef ore we l e ave t his area. t he Wall Street Journal, 
quoting economist Michae l Evans, s t ate s t hat "the capiral g a i ns tax cuts of 
1978 and 198 1 1n t he US were a ma jor factor i n the r e vival of US enrrepre
neurial l ead e r sh i p . The cut create d 2 milli J n jobs in r he first 6 quarters 
of the rec o v r y ." The Netherlands has no capital g a ins t ax . We ha ve 16% 
unemployment . You c a nnot cut taxes if you do not sort out your other pro
blems a s wel l . It wi ll not achieve anything. So a lt.ho ugh the tax and incen
tive s ys tem doe s need revamping i n Eut·ope, it must not be changed in isola
tion. 

Other government measures e.g. procure men t 

I'd like t o touch on a few other areas whe re Governments are creating 
d ifficulty for sma l l b usi ness. Take Go vernme nt proc ure ment - which is 17% <'f 
the EF.C GDP. Look at wh o the y purchas e f r om. Large compa nies. For example, 
in the UK, 80% of t he Go ve rnment 's mic ro elec t ronic support went to 5 compa
nies. Ferra rt i got 407. of all Go vern ment s u ppor t in this area. Yet i.n the 
USA, according to the SBA~ 17% of prime poc~rement was f rom small business, 
u p to 30% <!f ter s ubcontracti ng. Or take West Ger many. They set up a OM 3 
billion R & D pr t jeer for lectronics, and a Si emens and Philips JV collare d 
the first c unk of 1t . 
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And ihe rest of it is earmarked for large enterprises. The same in the UK 
with the L 75U M Alvey project f o r 5th generation computing. And it is no 
dj fferent with Esprit, the El·:C project in the same area only 20U small 
c ompanies parti c ipa te in the 2 billion UM fund. Yet the US has proven how 
good and how fertile small companies are in this area. As the Financial 
Times of London said a t the beginning of this year: "Technological Euro
pessimism is warranted is the application of electronics to new 
products where s mall and medium-sized firms have a comparative advantage. 
Europe lacks the dynamism which the US economy has shown in the creation of 
hundreds of thousands of new companies. In the final analysis, Europe's 
weakness is not technological, but institutionaJ ." The desigration of money 
from funds such as Alvey and Esprit do not leave mt!ch room for optimism. 

Sma ll is innovative 
You may wonder what 
for. Professor Karl 
the helicopter, the 
scanne r, xerography, 
Governments must take 

Bureaucracy 

kind of innovation small business has been responsible 
Vesper prepared a list a while back. The list includes 

personal computer, the Polaroid camera, the optical 
soft cont act lenses and many, many more. Europe's 

notice of the potential of the small business. 

We have already seen how bureaucracy can be a problem. Indeed, Von Braun the 
rocket engineer was moved to remark: " We can lick gravity, but sometimes the 
paperwork is overwhelming. 

Venture magazine pointed out how discouraging the paperwork involved in 
obtaining public aid can be. Registering a new venture in France takes from 
2-6 months, while in the USA it can be done in a couple of days or less. In 
Italy, many companies do not grow above 15 employees because being that 
s ma ll enables them to avoid many of th Italian Government regulations. Such 
needles s obstacles are a real deterrent to entrepreneurship. And we saw 
earlier when looking at the survey of entrepreneurs tha t paperwork is their 
biggest problem. Another obstacle is Government insistence on misplaced job 
creation and protection. West Germany, The Netherlands, France, UK and 
Belgium to name just S have temporary job schemes which do little to resolve 
the underlying problem. They also tend to favor disadvantaged regions and 
their dying industries. 

Subsidy 
Things like wage subsidization in dying industries merely delay the inevi
table. Europe should leave som of the old, dying heavy and unskilled labor 
intensive industries to countries like Tunis or Indonesia, who can produce 
me-too, labour intensive products much cheaper. Europe should move towards 
thoughtware products and the service industries as broadly defined. The US 
abandoned much of its job protection measures and look at all the 
excit i ng , young, entrepreneuri al companie s in America now. 

Mobility 
The labour resource realignment is not helped, when to fire someone in 
France for economic reasons needs the approval of the Government, while in 
The Netherlands it can take one year of negotiation. Thus the Wall Street 
Journal commented on t he typical small Fre nch businessman who would not add 
to hi s 32 man workforce because, if the downturn came, he could not fire the 
worke r withoug Government pe rmission. J ob prot e ction poli c i es preve nt small 
business from hiring because of their inability to absorb the downside. In a 
typical example, although not risk averse, I will hire temporary people in 
Holland rather than full-time for the same reason. In the USA it is far 
easie r to dismiss a worke r or lay him/her of f temporarily. The result in the 
USA i s mobility and not unemployment. 
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The average US wo rke r changes location once eve r y s i x years and jobs every 3 
yea r s and s mal l comp~ l es have benef i ted . TI1ey have also benefited from the 
US more f rum mus cle power to though twa r e . Apple , Int el, Computervision, 
Prime , Data General, Federal Ex pre s s, Sto r age Te chnology and Tandem com
puters, al l u nder 15 ye ars old, have created 72,000 jobs at a couple of 
thous and dollars a piece . Yet in France a nd Bitain, FF 3.5 billion and L 2.3 
billion have been pou red i nto Rena u l t and B.L. i n the last eight years, 
temporarily savi ng j o bs at a c o st o f $ 15 , 000 each . Just think what a group 
of entrepreneurs c ou ld have a c hie ved with that mo ne y in the field of job 
creation. 

Hi-tech 
Having mentioned a number of hi-tech c ompa n ies, it is interesting to see 
Europe an Governments ( e special l y F r ance) blindly p romoting hi-tech from the 
top down without cre at ing an appropr i at e envi ronment. And why just hi-tech? 
Sure, it is. vis i ble a nd s e xy, but a s David Birch at MIT pointed out, hi-tech 
(narrowly defined ) a ccounts for onl y 5% of recen t employment growth. And 
look at the UK . Sure Sinclair & Aco r n do well - but ICL shed 10,000 jobs. 
Drab US indust r i es suc h as dried or froze n fruit and vegetables, coal 
mining, bicycles, retai ling , a nd e ven educat ion have been among the 15 
biggest growth areas f o r small business. 

Indeed, only 25% of t he fast -growing I NC 500 are hi-tech; fully 1/2 the top 
100 are engaged in manufac t uring . And for e ve ry h i-t ech job created in the 
US, a nother 6-8 l ow tech ones are created a t the same time. 

That's not to say we do no t need hi -tec h in Europe. We do. We have a $ 5 
billion informa t i o n t e c hnology defici t. But let 's not be blind to the other 
industries. They are at l eas t as mportan t . And how can we create hi-tech 
entrepreneur s if t he pe opl e we nee d, e ng neers and so on , won't leave their 
present jobs. And t he r e ason f or that? 

Portability 
There are many, Hut t wo key one s are t he non-porta bi lity of pensions and the 
stringent Eur o pean bankruptcy laws. In Germany, f or example, the bankruptcy 
laws are puni t i ve. Liability lastst 2 7 years, t he y take your house, your 
car, and you r f utu r e s alary. And i t ~s hard to a void that risk, Even if you 
incorporate, you backers us ua lly want personal quarantee s. In Switzerland 
you l o s e you r military service (with the l oss of prestige that that 
entails). In the UK you are prevent e d from serv~ng a s a director. In short, 
the risk/ rewar d ratio is out of balance. Pe o ple are d iscouraged from taking 
the entrep reneuri al plunge. No wander t he entrepreneurs are scared of growth 
like the West Ge rman example we saw e a r l ier . 

Suc h o bst ac l es inc r e ase the immobi lity of, io pa rt icular, the management 
cla sses. I f we combine that with the immobility created by the subsidized 
ho using o f Europe and the virtual impossibility of f iring e mployee s in some 
count r ies , yo u ge t a stagnant labour forc e . I n fact the European Commision 
li ste d a mass of rigid legislation which could be c o nstrued as an impediment 
to job c r eat i on of mobility, i nclud i ng mi nimum wage levels, unemployment 
ins ura nce , s a les governing recruitment and dismissal, t he right to strike, 
pe nsion schemes , and some t~aiaing, education a nd wage determination laws. 
I n t he l a st 5 years, the real level o f w.ages i n Europe ha s grown 8%. I t fell 
7% i n t e USA. No wander capital substitut i on t akes pl ace in Europe. And 
increas ingly H becomes more expensive f o r small business and (indeed, large 
o nes) i n Europe to hi r e labor. 
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Thus in France, the effect of President Hitterand shortening the working 
week, raising minimum wages, and increasing the vacation period to five 
weeks of pa1d leave was greater unemployment, not less. Businesses, espe
cially small ones, just cannot affort such costs. Social security expenses 
makes labour a very high cost variable in Europe. 

In spite of the complaints I have about the Governments of Europe, we have 
also seen a number of encouraging signs. Nevertheless, much more needs to be 
done. Later on I shall make some recommendations. 

THE ROLE OF UNIVERSITY 

• Ivory Tower 

• Government Control 

•Faculty Entrepreneurs punished 

• No Business Micro Exposure 

• No Competition 

•Student + Profs: Security 

INDIVERS RESEARCH 

Let's move on now to the Universities. I'm going to throw out a fact. The 
British Science Research Council says that up to 10% of the best UK bio
technology people went overseas. Why? Why do we have a brain drain from 
Europe? Why are our universities only just becoming entrepreneurially 
minded, and only in a small way? Let's stick with biotechnology as an 
example. Why did Hoechst have to go to Mass General Hospital to find a home 
for $ 50 M dollars to which the only condition was that Hoechst should have 
first shot at any products developed? And why has Credit Agricole invested 
more in American biotechnology than in Europe? And the same applies to the 
old NM Rothschild biotechnology fund. Part of the problem is that the uni
versities of Europe are ivory towers. And to put it crudely, the faculties 
believe that to behave commercially would be to "jeopardise the priesthood." 
They interact with, create, nuture and benefit from small businesses. Europe 
must therefore understand the problems it has at the moment. 

Entrepreneurs are discouraged. In The Netherlands, professors are not per
mitted to earn money from outside activities - otherwise their salaries are 
reduced accordingly. Jacques Dehors, the new chairman of the European 
Commission said that "the big weakness of the industrial system in France is 
the lack of links between universities and enterprise." Some French Univer
sities have at last begun setting up organisations to market their R & D 
efforts. 
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Hut we in Europe do no t provide enco uragement for the faculty entrepreneur -
who has done so much fo r MIT and Ro u t e 128 in Ma ssachusetts, and Silicon 
Valley and Stanford in Ca l if o r n ia. The ma i n reason for the European lethargy 
has been the reliance of t he Univers itie s on the Governments as a source of 
funds. Thus the cut backs i n Gover n men t spe nd i ng have had the happy effect of 
spurring on the Uni ve r si tie s o f Europe to greater effort. You now have 
Salford Unive rs ity in the UK taki ng steps to promo t e ties to young compa
nies. You have a sc ienc e par k in a more advanced stage development at 
Cambridge Univers it y . And i n Ge r many s o me thing is stirring at Heidelberg. 
One other re a son f or the lack of en trepreneurs hip within the faculty and 
within the Eu r ope a n nations as a whole may be lack of emphasis in education 
on entrepreneursh i p . In the US i r ha s h i g h visi bility - according to Venture 
Economics over 200 US colleges after en tre preneurship courses. The US Small 
Business Adminis tra ti on and the universit ie s offer cooperative training. In 
fact Venture Economi cs has a no ther tell i ng statistic on the universities. By 
Augus t 1983 the Ame rican un i ve r si t ies had investe d $ 350 million in venture 
capital funds, pa r tners h ips, and o fte n directly in s p inn offs. 

They engage in cooper a t i ve R & D Carnegie-Mellon in the field of robotics 
for example. Or Case We s t e rn and Con t rol Data working together whereby 
faculty presents pa t ents with a view to de ve lopment. Control Data are consi
dering 40 at the mo me n t. Or take Bay lor's innovation evaluation program. Or 
Carnegie-Mellon/Unive rsi ty of Pi tt s burgh joint Pittsburgh Enterprise Corpo
ration which fosters ne w bu siness de velopme nt . 

The entrepreneur is created, e nc ouraged and joined by the American Universi
ties much more than in Eu rope . Yet when Hoffman La Roche was a small vitamin 
company, they hire d 2 guy s away from Zu rich University - and look what 
happened. And look at West Germany. Prof e ssors there are tenured civil ser
vants paid l 4 mon ths salary eac h ye ar a nd think , by and large, that 
busnessmen are p h i li st i ne s Yet in the 17th centur y they collaborated with 
the German chemical indust ry with great success. 
Even the students work the i r way through university in the US. They under
stand much more what prac ti cal work is a l l about. We do not have that in 
Europe , bu th with great exce pt ion. 

Big Business 
If we move to the large c o r po r ations of Europe, t h e re is much there that is 
detrimenta l to t he deve lopme n t of entrepreneu r ial sma ll business. 
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For example, 
compound that 
leave. 

ROLE OF BIG BUSINESS 

• Sourcing Small Business low 

•Spin Offs: none 

•Participations: low 

• Vertical Promotion 

• Mobility Barriers 

• Protectionism 

if you join 
with generous 

Siemens or 
pensions 

INDJVERS RESEARCH 

Philips you are set for life. And 
and fringe benefits and few people 

Take procurement policies. The tendency in Europe is to do everything in
house. Mr. Aker has explained how IBM procure from across Europe. Companies 
like IBM are rare. Having talked to the CBI and Investors In Industry and 
other people closely involved in the UK scene, European enterprises are 
reluctant to subcontract or seek small company suppliers. Philips in Holland 
tried, but could not find the entrepreneurs. A chicken and egg situation. 
Something has to be done. 

The investment by large corporation in small entrepreneurial companies in 
Europe has been patchy. So Philips and Siemens have joint ventures with 
Silicon Valley companies. Racal, Plessey and Ferrarti bought into the US. So 
did Olivetti who point out that joint venture involving European companies 
are almost exclusively in the US and Japan. Ferrarti and Thorn EMI set up VC 
funds in the US in the search for access to the technology markets. Back in 
Europe, until recently only Elf, Olivetti, and the American Monsanto company 
have been active. But now there's Euroventures - a $ 100 M fund with such 
companies as Volvo, Bosch, Fiat, Philips etc. Let's see if that can do any
thing. It is not enough for large companies to finance Enterprise Agencies 
as they have done in the UK. The level of help in such Agencies is low. 
Greater direct help is needed as I shall explain later. 

One problem in Europe is the vertical structure employed by many large 
companies. Budding entrepreneurs do not obtain enough management experience 
until it is too late and they are too old. It is no accident that many of 
the most exciting new companies in Europe are started by people who left the 
flatter-structure of an American subsidiary. In the US, 70% of all recent 
California start up, were started by people under 33; the average age of the 
INC. 100 CEO was about 36. Europe needs to duplicate this. 
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Another problem in Europe is t he tendency to shelve low-interest projects 
rather than spin the m off to an organisation, whose small size makes the 
project an attract ive propos i t i o n . Siemens has recently enjoyed maybe it's 
first friendly spin off - they invested in ICT via their participation in 
the German Techno Venture Ma nagement Fund . We don't need one. We need 
hundreds. We need a Con r-rol Dat a wh o i n 1984 spun off its computer manufac
turing business - its core busine ss - and gave prominent scientists a stake 
in the new company. They f elt t ha t unless a more responsive independent 
business was created, it wo uld l ose top people and fall behind competitors. 

Perhaps Control Data recognised that intrapreneurship is a poor substitute 
for entrepreneurshi p. You can' t have entreprene urship in unwieldy, bureau
cratic, politici ze d insti t u tions where there is a perpetual fight for 
resource allocation and execut ive time. Although one can complement IBM on 
their PC success, it was the sma ll company, the entrepreneurs, who developed 
them. 

But with Mr. Akers and othe r la r ge companies in dominance here, (many of my 
customers) I don't want to be too hard on t he la rge enterprises. In the USA 
there is much more interaction between large and small business. Thus the 
new semiconductor companies are re ceiving t heir funding from some of the 
country's biggest corporations which need custom-designed chips - yet know 
they can't buy the entrepreneur ial spirit that creates them, although IBM 
itself has bought, but not swallowed, Intel and Rolm. Thus Johnson Controls 
($ 1.3 billion) .inves ted $ l mill ion in LSI Logi c's second round of venture 
capital financing and showed a profit on their investment as well as 
gaining a technological boost . Rockwell International did even more for Seeq 
Technology, and The Bendix Corp; Evans and Sutherland, and Wang saved UTI 
from possible failure. And maybe one of the major companies striving to 
maintain a competit ive edge through such activity is Italy's Olivetti. Isn't 
it a pity that they feel unable to keep their investments at home in Europe? 
It is also up to big buss i ness t o help promote this type of thing in Europe. 
In the meantime, the US streaks ahead . Venture Economics noted about 200 
such direct strategic co-investme n t s in 1984. American comanies have clearly 
realised the impo rt ance of s ma l l companies for i nnovation. Perhaps the Euro
pean computer indus t ry would have been in be tter shape if it hadn't been 
left to G.E., Phi lips , Ferrarti, Sie mens and other - who all invested and 
wasted a fortune. Reflect on he quotat i on from the Financial Times which I 
mentioned earlier. 
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Finance 

ROLE OF FINANCE 

• Savings institutionalized 

•Portfolio institutions: Debt 

•Venture Capital 10% of USA 

•Technical expertise lacking 

• Domestic and a USA focus 

•Exit difficult 

INDIVERS RESEARCH 

One of the more encouraging aspects of European small business has been the 
development of the financing mechanism. However, these are patchy across 
Europe and are subject to some limitations. Take venture capital, for 
example. In the U.S., venture capital is responsible for providing much of 
the risk capital for the generation of new hi-tech companies by December 
1983, 67% of the U.S. venture capital commitment of $ 11.5 billion was in 
hi-technology. By that date, the wole of Europe has raised at the very best 
only $ 400 million of venture capital. Even now only three of four European 
countries have any significant venture capital. In the U.K. according to 
Venture Economics, L 500 million had been reaised by 90 Venture Capital 
groups between 1979 and 1984, not all of which has been invested. In Seden, 
the venture capital industry is well-developed, but because of the size of 
Sweden the funds are relatively small in total. Finally, West Germany's 30 
funds have raised DM 700 million at the end of 1984. But only DM 70 million 
has been invested, hampered by the lack of management skill and expertise in 
their hi-tech investments. The Germans attitued is typified by the fact that 
the German call their Venture Capital "Risko Kapital" rather than venture 
capital. Many of the European countries are examining the issue of venture 
capital in a serious manner, but one of Europe's problems is the present 
lack of risk capital. Too often, European entrepreneurs rely on expensive 
bank loans instead of the equity which they really need. And one reason for 
Europe's failure to raise huge amounts of venture capital is the risk averse 
nature of European investors. Europe is a conservative continent. 

Pension funds control our savings 

How important pension funds are can be illustrated by the total value of the 
percentage of GNP, 1983. 

U.S.A. 15% 
Germany 20% 
Holland 60% 
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Source : S~JO - The !\ague, 

The comparison berween rhe Ne t herlands <..1nd the U.S.A. is rruly ren1arkable. 
herewith a table of the major pension funds of Holland and the U.S.A., pro
vided by t he governn~nt and private pension funds. 

Holland Eension funds 1983 

Total Equity Vent ure Capital 
in dolla rn amount in dollars ---

GVT 26 billion 1% 0 
Private 28 billion 5% 10 million 

USA pension funds 1984 

USA Total funds Equity in Venture capi~al 
% in dollars 

GVT L.96 billion 21% 928 mill ion 
Private 330 billion 51% 1.361 million 
Union 23 billion 27% 14 million 

Source: Netherlands Insurance Chamber 
U.S.A. Pension Age Magaz i ne, January 1985. 

Corporate Venture capital 

In the U.S., corporate venturing is a$ billion industry. Here an example of 
corporare pension funds in venture capital. 

A few corporate pension funds in venture capital 

GE in v.c. 250 mil lion 
ATT 213 
Honeywell 70 
FMC 35 
Goodyear 91 
Exxon 56 
Total l. 782 mil lion 

A few university funds in venture capital 
Some of the leading universities have larg~ .:c.mounts of investment in ven
tures like Harvard University: 95 million and MIT: 30 million, total US 
University 350 milliG~ and Europe 0 million. 

Other Comments 

In Europe it is embyonic. We will have to wait ro see how successful the new 
$ 100 million l::Uroventure fund (which ·..-re mentioned earlier) will be and 
corporate ventures mus ~ be careful not to stifle their investee companies. 
Equally U.S. university investment at $ 350 million is equal to 70% of te 
whole U.K. venture capital scene. Now I know that many universities in 
Europe reply solely on governments for fundings, but investing in ventures 
could reap r ewards both in financial and. knowledge terms. 
And finally, individuals are far more .:-isk averse in Europe - partly because 
of the lack of incentives and the tax deterrent we discussed earlier. 21% Of 
U.S. venrure capital is contributed by individuals. For Europe, only in the 
U.K. is ther 2 any real 1kcsonal involvement. 
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And even then the figure is 12%. This reflects how institutionalised 
Europe's saving pattetns are. The bulk of savings in Europe are in much 
safer investment forms. You will notice that I have been talking about 
venture capital on a country basis. That is because European venture capital 
has a very domestic focus. There are a few exceptions such as: Euroventures 
for example, or the Gilde Fund of Holland. But if we want our young 
companies to cross boundaries, our financing must transcent barries. In an 
analogous way, U.S. venture capital is not restricted to the home state of 
the fund. When European money transcends borders, it is largely invested in 
the U.S. This is exemplified by the U.K. venture capital investments between 
1981 and 1981. Of the L 300 million invested, L 50 million went to the USA 
and only L 5 million to Continental Europe. And when we remember the direct 
investments in the US high tech industry made by such corporations as 
Olivetti, we see the real problem of Europe. 

Another problem for Europe is the lack of investment exits. It is true that 
when most entrepreneurs and investors seek to realise their investments in 
the U.S., they seek an acquiring company but, if the entrepreneurs and his 
investors wish to take the company public, there is a much easier path for 
them to follow. 

NASDAQ lists thousand of companies but in Europe, the USM's are poorly 
developed. By December 1984, there were only a handful of USM's, each 
limited to the country in which it is set up. The UK, by far the largest 
European USM, there are only 270 listed companies, in France there are 72, 
in Sweden 67, in The Netherlands 38, of which 10 truly young companies and 
in Belgium there are maybe 25 significant, regularly traded stocks. The 
USM's . are very underdeveloped and underutilized. 

Equally, Management 
example as a way of 
In Europe, as we saw 
on such buy-outs. 
management buy-outs. 

buy-outs have been very popular in the U.S. - for 
spinning off peripheral products from a large company. 

earlier, the legislation is patchy as to any tax breaks 
Thus, in the last 2 years, the U.K. has been maybe 160 
In the U.S., this figure is significantly larger. 

Other problems facing financing in Europe include the lower returns (caused 
often by the restricted market size of individual countries over which to 
recoup the initial investment), too much government as opposed to private 
financing for example the heavy French Government involvement is that 
country's young venture capital industry, or the tendency to seek government 
loans rather tahn market-based risk capital, the lack of technical expertise 
among the providers of capital, and the converse lack of management expe
rience among the young potential entrepreneurs which makes the financier's 
role so much harder. 
The arguments about the social deterrents to entrepreneurship in Europe are 
well known. The French invested the term "nouveau riche", the British coined 
the phrase "working class". The concept of an entrepreneurial tradition is 
thus one that is lacking in Europe. 

What do you do with a region whose concept of achievement focuses on a 
career in the university, Government, financial centre, or big business. 
That being an entrepreneur or working in a small company should carry a 
stigma is one of the real tragedies of Europe. In California, working for a 
small company is an acceptable career path for a manager. And this attitude 
spills over into the making of money, thereby ensuring the existence of a 
distincentive based tax system. 
Nevertheless, I say to you, that society must learn to realize the vital 
role of the entrepreneur. 
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ROLE OF SOCIETY 

e Security cradle to grave 

•Savings institutionalized 

• Bigness Is good 

• Success subdued 

• Mobility directed 

• Individual responsibili ty 

INDIVERS RESEARCH 

(sheet lb) 

Not only is business sneered at and money hard to make (and even harder to 
live with if newly acquired), bur the penalty of failure is huge. We've 
mentioned the punative bankruptcy laws. But what is worse is the social 
stigma that failure brings. Yet, in the USA, most succesful entrepreneurs 
have a record of at least one failure. Failure is a learning experience. 

It is interesting to nota a theory of David Birch at MIT; a theory which I 
have seen voiced in European newspaper. Where society provides guaranteed 
public health and house, thereby maintinging individual stability, there is 
little entrepreneurship . Entrepreneurship comes our of turmoil. You cannot 
put tame, well-fed lions back into the jungle! 

And then there are historical reasons in some countries which explain the 
lack of entrepreneurship. Germany saw two world wars, two bouts of hyper
inflation, and divided country. This creates the risk-avoiding mentality we 
saw earlier. The result is a very comprehensive social security and emplo
yees who will not take ri s ks. 

Risk minded 
The entrepreneur in Germany and Holland for one is different from his 
American counterpar t . 
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THE ENTREPRENEUR 
Risk-minded or Risk-avoiding 

Risk avoiding ~ Risk minded X 

i 210 138 USA [ 
190 UK ! 135 

' 

48 ~ I West- 013 
Germany 

441 I Netherlands 022 
Source: lntem•llonlll Smllll 8U81MH lu,..ey 
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This is an interesting slide. It is just one small part of the work 
commissioned for the 11th International Small Business Conference a few 
months ago. The researchers visited some 4,100 entrepreneurs in 11 coun
tries. The results on our slide show the fear of risk among entrepreneurs in 
West Germany and The Netherlands when compared to the U.S. This fear of risk 
in West-Germany and The Netherlands is reflected in the fact that more than 
half of the entrepreneurs questioned in those countries did not want their 
companies to grow. In the U.S. and the U.K., that figure was only 30%. Yet 
apart from this fear of risk, the entrepreneurs are united, particularly in 
their dislike of government regulations and the level of taxation. Of 
course, the ironic thing is that compared to say his West German counterpart 
the Amercian entrepreneur is much better off in these areas. It is all a 
question of relativity. But overwhelmingly, the entrepreneurs of the deve
loped Western countries were remarkably similar in profile. For example, in 
Germany, the United Kingdom, and the U.S.A. the feeling was that government 
regulations stunted growth; that big businessed did not help small firms; 
and that technological information was not readily forthcoming. 

Let's look at the entrepreneurs of Europe and America. 

We could look outside of Europe to Japan. How easy is it for a country with 
a long tradition of consensus and conformity to create the entrepreneurs and 
venture businesses which its Government is striving for? Not every, I would 
say. 
The pre-university education in Europe is another reason for the lack of 
entrepreneurship. It is anti-technical and anti-business. And once the 
student is at university he or she is not encouraged to work in small 
business. 

Another great advantage in the US is the inherent fadishness of its people 
as opposed to the conservatism of Europe. New attitudes spread quickly. 
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New products ach 1eve wide pread acceptance. And this benefits t he e ntrepre
neur. So does t he mobility of the work.force which we examined earlier. 

The financial fac t or which, according to Peter Drucker, reall y he ped US 
small business was t he arrival in the workforce of the babyboome r genera
tion. Unab l e to f ind rortun~ lOOO jobs because of rhe shrinking e mployment 
situation t he r e , the y became the socalled Yup pies and sought jobs in small, 
often service r hl-rech, companies. 

Another reason f or Europe's slow progress has been the lack of media 
promotion of e ntre preneurship. Too often bey concentrate on spec tacular 
failures s uch as De Lorean, Laker. or John ~loom. We need more of Lhe kind 
of reporting tli ar Le Monde and The Financial Times have been doing. They 
have been promoting risk taking. As a final note on society, someone commen
ted to me tha r he sees a parallel between the young generation in Germany 
today and t hat of California a few years ago. He saw disaffe ted youth 
claiming t hat they were returning o the fundamentals of life - via the 
Greens and so on. He said that in California it used to be like that. All 
the hippies se ling health food. But then they moved into compute rs. You 
see, it was a lot better to be a rich h1 ppy than a poor one. 

Well, l ~ ve complained for long enough. It 1 s rtme fo entrepreneurs to 
arise, to s warm out in large numbers, and to help Europe revitalise itself. 
If we can generate wealth and innovation, we shall be able to crea te jobs. I 
may ha ve mentioned the US a great deal, but we must mot necessarily dupli
cate everything they have done. We must study their success. Benefi t from 
their good po i nts. Learn from their process. Mos · of all we mus t not copy 
their mista kes. We cannot duplica e their process because Europe, whatever 
happens , i s d i fferent. But to succeed, each ~f the areas we di s cussed 
earlier must contribure to the Brave New Entrepreneurial Europe. 
Recommend ations 
I have lots of recommendations for governements - largely invo l ving undoing 
the me ss tbe y made and then leaving ~he private secror alone. 
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RECOMMENDATIONS TO GOVERNMENTS 

1. Courage for change 

2. Europanize 

3. P1rocure small 40% 

4. Privatize and share 

5. Tax incentives - starters 

6. Remove mobility barriers 

INDIVERS RESEARCH 

(sheet 18) 

Thus the governments of Europe should attempt to introduce broad tax incen
tives designed to stimulate the taking of risk. At the same time, certain 
investment incentives need to be made. And if possible, do this uniformly 
across the whole of Europe. 

Specifically, 
vested income 
capital taxes 
reward through 

I want to see capital gains tax reduced. I want to see rein
and profits from risk investment be removed from the scope of 
until they are realised - and even then there should be some 

reduced taxation for having taken the risks. 

In order to encourage people to leave the comfortable womb of large enter
prises, I want to see generous stock option plans which limit the taxation 
to. one of capital gains rather than income. What is more, there should be no 
time limits. If the investor borrows in order to make his risk investment, 
there should be a credit against income tax in order to recognize his inte
rest expense. And the same should apply to funds borrowed for a management 
buy-out, even if the employees only acquire a part of the company. 

But investment and tax breaks are not enough. Government should set an 
example. Not by investing in small companies, but by procuring from them. 
Governments of Europe should set a target for procurement from small busi
nesses. And what is n~re, they should procure from small businesses all over 
Europe. 

However, if the intention is to promote massively the small business sector 
and to promote growth and entrepreneurialism, then the employment laws have 
to change . Labour has to become mobile. So pensions must be portable 
(available cash) s hould someone change jobs; the barrier of subsidised 
housing to worker mobility must be reviewed and ammended so as not to deter 
mobility; it must become easier to hire or fire workers according to needs -
if workers become mobile they will enjoy employment, but not necessarily the 
same job. The worry will change from "Will I have a job?" to "Will I have 
the same job?" 
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And of co ur se, re duce r he nnerous le ve l of the bankruptcy laws. Do not 
punish the we ll- in tent i oned. Enco u ra ge them to try again. There- is much 
more, but those a e t he most p-ress1ng 1.· sues. 

Governmen t s must give the entreprene ur a n early boos t. Make it easy to start 
a company. Reduce the bureaucracy . Red t ape be longs round Christmas pre
sents, no t small companies . In short , make t he i nce pt ion formalities simple 
and brief. The ent repreneur needs all the time pos s ible to manage his busi
ness in the early stages. 

The governments must hel p c hange t he cl i mat e of opinion. They should appoint 
entrepreneurs to honori f ic a nd public posi t ions . They should publicly lard 
the entrepreneur . They s hould promo te i nd i v i dual s ha reholding. Not only will 
this involve mo r e people in he owners hip of small businesses thereby foste
ring the change i n atmos p ere, but it wi l l e nco r age more people to take the 
necessary ris ks. 

The business of gove rnment is to govern. Let them remember that. If the 
electorate had meant t hem t o run companie s, t hey would have elected a Board 
of Directors. Governments are there to s e t t he climate; the tone. The things 
they can do to he lp the process i s to pass down their R & D to small compa
nies; reduce the t ar i f f and non- t a riff barr·ers which are so particularly 
hard on s mal l co mp anies ; leave di rect financing and investment to the 
private sector; don 't j ust emphas i ze hi -t ech ; reduce restrictive practices 
(such as the Ge rman rerail 1ng laws); fo ster a mu lti-national stockmarket and 
USM; and change e mphasis away fr om rhe ol d t i red industries of Europe. And 
most of all , don't do wha r the privat e sector can do well! 

RECOMMENDATIONS UNIVERSITIES 

1. Real world experience 

2. Reward excellence +compete 

3. No Ille appointment 

4 . Be International 

5. Micro and Macro research 

6. Science parks 

INDty£RS RESEARCH 

Universities c l i mb down 

Of course, it i s no t just the gove rnments who need to act . The universities 
must knock do wn tbe 1r ivory towers. The y have to share their skills with all 
enterprises , no t jus r the government a s i s so oft.en the case. 
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We have seen the catalytic effect of MIT on Rte 128 and of Stanford on 
Sillicon Valley. We need to reproduce this in Europe. We need many Cambridge 
Universities, Zurich and Aachen to nurture, provide technical expertise to, 
to engage in R & D with, to work for, and to found small business. And the 
way, for example that Aston University in Birmingham has chosen to share its 
expertise is in the building of Science Parks. They are developing one in 
conjunct ion with the City of Birmingham en Lloyds Bank. We need more. 
Cambridge University is the biggest in Europe - and it is very small by US 
standards. 

Faculties that create ties with young enterprises, thereby engaging in the 
edge of technology research and increasing their worth to the universities, 
deserve proper recognition and reward. To help in the process, faculty 
should be allowed to spend part of their time engaged in entrepreneurial 
activities. In many universities such activities are frowned upon or even 
forbidden. Yet if you speak to the president of MIT, he'll tell you how much 
the developn~nt of Rte 128 did for his university. And of course, one way to 
encourage practicality among the faculty and students is to engage faculty 
with previous, practical experience. 

So far I have tended to talk about the sexy, hi-tech activities. But univer
sities can do much in creating an appropriate climate for the entrepreneur 
and encouraging the concept of entrepreneurship. The universities can 
achieve this by promoting entrepreneurship and entrepreneurial courses; by 
promoting small business in university placement services so that the pros
pect of working in a small, young, developing and exciting enterprise is not 
dismissed, bur is looked for; and by pushing students to gain practical 
experience during their collegiate days - that is how many Americans finance 
their further education. 

And when its students work for small companies upon graduation, and when the 
faculties start becoming involved, perhaps then we will see more under
standing in the universities of small businesses. Maybe then they'll provide 
an R & D base for new ventures or seek commercial joint ventures with them 
on a grand scale. Universities and business schools should with the help of 
companies engage in business research, in the very area I have discussed. 

Finally, the universities should invest in venture capital or ventures. 
Harvard University invests $ 100 million, MIT $ 35 million. European univer
sities may rely greatly on the government, but they should still try to 
follow that example. They will earn money and gain greater financial inde
pendence that way. 
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GULLIVERSHIP = BIG BUSINESS 

1. ~ w ith small 

2 . Join with universitie s 

3 . Join w ith Europe 

4. Join wi th Venture Capital -
5. lntrapreneurship 

6. Entrepreneurship 

INOIVERS RESEARCH 

!Hg helps Small 

Big business can do much to help the explosion of small business that we 
need in Europe. For a start, they should follow the lead of Johnson Controls 
or Rockwell International, which we discussed earlier. That is, procure from 
small businesses what you can't do well in-house. That explains IBM's pur
chases of Rolm and Intel also. Provide technical assistance, where necessa
ry, through joint R & D or joint ventures so that the small company benefits 
fr~m the resources of the larger one. And at the same time the large company 
benefits from the entrepreneurial/innovative style of the small one. We saw 
that in the electronics industry. 

Not all small companies wi 11 produce for the large ones. Some will produce 
for the markets. If that is the case, large companies must not deny them the 
distribution systems which ·rhe large corporatio ns so often control Nurturing 
today's small company may mean tomorrows acqu is ition. Don't fear the small 
guy as competition. He brings an added dimension to the market. And maybe it 
is better that he's your friend than your competitor. 

Small companies will never get going if the large ones do not help create 
the right environment. And one of the essential elements is to have young 
entrepreneurs. That means following the US example of handing out responsi
bility to the young guys. Don't impede their development with vertical 
organisation charts. There are n 't many 50 year old entrepreneurs, as I would 
be entrepreneur I would be t oo old. 

As 
in 
such 
come 
That 

I mentioned a moment a go , we need large corporations to invest directly 
s mall companies . We also need much more investment in venture funds -

as the recent Eurof un d . Companies must realize that future growth will 
from decentralized and probably specialized applications of technology. 
is fertile ground for small companies and their unique spirit. 
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Be happy with minority stakes in such companies; it is more efficient and 
effective than attempting much of this in-house. 

One last area in which corporations can play a large part is by looking on 
their shelves. How many products have they shelved because the mar~et 
potential was not sufficient to induce the corporate giant to develop the 
product? How often have products peripheral to the company's strategy been 
shelved? Clear the shelves. Allow employees to spin off products of divi
sions to develop such ideas. What· s small for a big company will be suf fi
cient for a small, niche company. My company made a profitable business out 
of a $ 2 million niche. 

In short, give small companies and entrepreneurs a chance. Do not smother 
them with predatory competition or lack of recognition of their true value 
to the economy. 

Finance recommendations 

Financial institutions 
preneurs. Although we 
European small business 

can do much to promote the new generation of entre
have seen that this is the improving element of 

support, there is much still to be done. 

RECOMMENDATIONS FINANCIAL INSTITUTIONS 

1. Search for entrep,reneurs - individuals 

2. Take equity 

3. 1 % In Venture Capital 

4. Promote exit barriers 

5. Patience with starters 

INDIVERS RESEARCH 

Perhaps this is looking at it backward, but in order to attract investment 
in small business you have to provide the necessary exit for the investments 
to be realised . The exit route changes needed include easier paths to mana
ge ment buy-outs and well-developed USM's or OTC markets. And if Europe's 
USM's are to be a factor in promoting the Europeanisation of the investment 
perspective, then Europe should create an international USM. This is a 
message I have given before, I even gave it here last year. I believe that 
any move to break down the barriers to past European small business 
development is an important step. 
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!laving parience alone is not enough. You lllso have to take more risk. Don't 
just try and pick winners. Pick enrrepreneurs who are committed and who do 
their urmost to confjne and define risk. And where the risk is highest, to 
willing to provide equity in order to increase the entrepreneur's chance of 
success. Sure, many time you'll go wrong doing that. But ever more, when you 
choose properly, the rewards will be very h.igh. Overall you and the economy 
wil 1 prosper. 

The corollary of 
sources of funds. 
individuals. Get 
will invest. 

spreading the scope of your portfolio is: spread the 
Increase the width of investment from institutions to 

more people so excited about entrepreneurship that they 

The providers of finance can help the internationalisation of small busi
ness. Where appropriate investors must visit that small businesses have an 
international focus. We've already seen the limitations of small domestic 
markets on products with short lives and high development costs. If the 
small company is to do this, it is also incumbent upon the financier to 
acquire technical and industrial experrise in the international market. Only 
then can they provide the appropriate assistance. To achieve that, finan
ciers need to develop international networks, with emphasis on small 
busines s. 

Two final points. I may emphasize growth companies. But let us nog ignore 
small companies with limited growth obj ectives. If these are viable 
entities, they provide jobs and wealth. As such, they should be financed. 
The other point is that in order to finance these small companies, we need 
more investment in t otal. So as a start I think that all inst'itutions should 
invest 1% of their funds inventure capital. Straight away that would put 
European venture capital into the multi-billion dollar bracket. 

Society adjust 

I criticized some of the problems in Europe creates for the entrepreneur. In 
doing that I made it clear what I thought should happen. Let me briefly 
reformulate my thoughts for you. 

RECOMMENDATIONS SOCIETY 

1. Accept entrepreneurship 

2. Accept Phoenix 

3. Accept mobility 

4 . Allow realignment 

5. Individual responsibility 

6. Participate in brother 

INDIVERS RESEARCH 
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Accept the making of money. Don't be jealous of the providers of wealth. 
helieve that if "he can do it, I can do it" . 

The media must promote entrepreneurship; create r ole models for people to 
emulate; provide the non-monetary rewards of success in t he ir praise of the 
entrepreneurs who try. I said "t r y", be cause i ne vitabl y there will be 
failures. Treat them- as a learni ng expe rience . We must stop denigrating 
those people who have the guts to t r y but who, f or some r eason, fail. 

To the workers and managers I say "accept mobi li ty, accept life and death of 
small companies". Be willing to joi n new venture s. Accept the challenge . And 
at the same time, society must learn that merely working for big businesses, 
financial institutions, or governments is no reason for a higher standing in 
society. There should be praise, not stigma, for t hose who become entrepre
neurs, large or small, growing or not. 

In short, honor the individual and not the ins titution. 
These are some thoughts for the entrepre neur. Be pat ient. Build value. Be 
market driven. Most of all, to borrow a La tin phrase of Peter Drucker: 
"Rerum novum cupidus". Be greedy f o r new things ! 

START AN ENTERPRISE - INITIATE CHANGE 
IT REQUIRES 6 YEARS FOR RESULTS 

Loss as 
% of 
Initial 
equity 

20 .---------,,.----...--------------------------..---~ Breakeven 
10 f--~~~~J....m~~l--~~~~~~~"714---~ 

1 2 3 • s ·•. e 0 ~~~~~~~--.~~..,...,.,,.,....~~--,.-..:----....... 
Years 

-10 1----+----------------~--~-------+-------------l 

-20 l----'1-------------------------~--------------l 

-30 l----+--------------------.,C.----------------1 
-40 t------\------------------r---------------------l 
-50 1------......... ------1.------.,,,_.------------------------l 

-60 1----0:::::::::1:7<------------1 
-70 .__ __________ ,.... __________________________ _, 

Loss ...,.41-- --11 .. ._ Profit INDIVERS RES1' ARCH 

It take until 1990 

A sindlar slide you have seen already. But this t i me it represents no single 
company. It represents time and risk. For our renewa l the message is simple. 
I believe that Europe has only just begun it s small business cycle. The U.S. 
is well advanced. Overall, American companies are making money. Many of 
Europe's start ups are struggling. My mess age is that Europe must not be 
discouraged. It must recognise this cycle and it must manage it. We want the 
flags of Europe to be where the stars and stripes are. To achieve that, 
Europe must be patient, investors must wait and be s pportive, entrepreneurs 
must not panic. If that happens we shall be succesful, it will take 5 to 10 
years. 
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TO SUNRISE ENTREPRENEURS 

1. Commitment 

2. Be niche or be first 

3. Confine + share risk 

4. Market driven - globally 

5. "Rerum Novum Cupidus" 

"ENTREPRENEURS ARISE" 

INDIVERS RESEARCi-. 

Sunrise 

Even when we have many entrepreneurs in Europe, only some will succeed. 
Inevitably many will fail. The key thing is not to be over-selective. Don't 
try always to pick winners. Business is risky and you can't do it. What we 
need is lots of people willing to try and an environment which encourage 
them, support8 them and rewards them. I really meant it when I said that 
Europe needs 2 million entrepreneurs. Lets start creating the right atmos
phere. If you remember the hives I showed you earlier, lets get the busy 
workers out from liberation. I believe Europe can do it. 
Be entrepreneur; entrepreneurs arise! 

Bert W.M. Twaalfhoven 
Davos 
February, 1985 

- 92 -



Appendi x I 

Small companies innovations can lead to major new industries 

58 Major Inventions by U. • small firms In the twentieth century 

Acouallcal uspenalon speaker 
Aeroaol can 
Air conditioning 
Airplane 
Artlllclal skin 
Aeeembly llne 
Automatic fa bric cutting 
Automatic tranef er equipment 
Bakellte 
Bloaynthellc lneulln 
Catalytic p trol um er eking 
Contlnous casting 
Cotton picker 

Deflbrlllator 
Double-knl t bric 
Dry chemic al fire ex llngul•h•r 
Elec trlc al w ire nute 
Electronic c alculator 
Fiber optic examination 
equipment 

lnnoHtlon I• defined •• th• flfet ••Ill 

Fluid flow meter 
Foam fire exllngul her 
Oeodealc dome 
Gyrocomp s 
Heart valve 
Heat eeneor 
Helicopter 
Heterodyne radio 
High capacity computer 
Hydraulic brake 
Learning machine 
Link trainer 
Nuclear magne le reeo
nance scanner 
Optical •canner 
Oral con receptive• 
Outboard engine 
Overnight nat .. d ellv rt 
Pacemaker 
Peraonal computer 
Photo typesetting 

Plezo leclrlc I devlc a 
Polaroid camera 
Precaet concrete 
Prefabricated housing 
Pre sure enalUve cellophane l•pe 
Quick-frozen food• 
Rot rr 011 drllllng bit 
S f ty razor 
Slx-axla robot rm · 
Soft contact I na 
Sonar fish monitoring 
Spectogrephlc grid 

Stereoacoplc map scanner 
Strain gauge 
Strobe ltg hl• 
Vacuum tube 
Varlable out put tr naform•r 
Xerography 
Z ipper 

lourc.a Office of Economic RHearch, Office of AdwooHr u>•> Small Bu•ln•H Admlnl1trallon, 
Julr 2, 1ee2 
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Appendix II a 

Major ,new inventions leading into major new 

industries are made by INDIVIDUALS 
Inventions 

Dlgltal Computer• 
Xerography 
Laa er 
lnaulln 
Turbojet Engine 
Magnetic Recording 
Oxygen Stealmaklng Proc••• 
Gyrocompaaa 
Rocketry 
Shelli Moldlng · 
Shrink-Proof Knitwear 
Zipper 
Self-Winding Wrlatwatch 
Contlnoua Hot-Strip Steel 
Helicopter 
Air Conditioning 
Ball Point Pan 
Thunga\en Carbide 
Velcro 
Flbergla•• Surfboard• 
String Trimmers 
Magnetic Core Memory 
Flexible Soda Straw• 

....... bit VHpN 
llnfw•eltr •• w ...... , ... 

Inventors 

Eckert/ Mauchly 
Carlaon 
Townee 
Banting 
Whittle/Von Ohaln 
Camraa 
Scwarz/Mf'les/Burrer 
Kaempfe/Sperry/Brown 
Goddard 
Cronlng 
Walton 
Judaon/Sunback 
Harwood 
Tytue 
Cierva/Focke/Slkoreky 
Carrier 
Biro/Biro 
Schroeter 
de Mealral 
Simmons 
Balla• 
Wang, 
Friedman INDIVERS 



Appendix II b 

Major new inventions leading into· major new 
industries are made by INDIVIDUALS 

Inventions 

Vacuum Tube 
FM Radio 
Penlclllln 
Petroleum C telytlc Cracking 
Fiber OpUce 
Heterodyne Radio 
Streptomycin 
Cyclotron 
Titanium 
Cotton Picker 
Dacron Poly ter Fiber 
Automatic Tranaml••lon 
Mercury Dry Cell 
Power Steering 
Color Pho tography 
Polaroid Camera 
Cellophane 
Bake Ille 
Hovercraft 
Metal Laminated Ski• 
Fiberglass Snow Skis 
Prince Tennie Racquet 
Geodesic Domes 

8HN .. K•lt¥eep• 
Untl•eftrefWaehlllglOll 

Inventors 

Deforest 
Armatrong 
Fie ming 
Houdry 
Kepany 
F aaenden 
Waksman 
Lawrence 
Kroll 
Rust/Rust 
Wlnfleld/Dlckeon 
Hobbs 
Ruben 
Davia 
Mannea/Godowaky 
Land 
Brandenberger 
Bakeland 
Cockerell 
Head 
Kirschner 
Head 
Fuller INDIVERS 
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De inbreng van de overheid: Waarom niet? 
Drs. G.A.C. Heerkens, de Directeur voor Financierin3 en 
Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken. 
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Toespraak Congres Bedrijfskunde aan de TH Eindhoven 1985. 

Ors. G.A.C. Heerkens. 

Terecht hebben de initiatiefnemers van dit congres verondersteld dat de twee 

bruggehoof den: 

ambitieuze ondernemers met plannen 

en instellingen met middelen 

reeds aanwezig zijn. 

Het gaat er om daartussen de brug te slaan. 

Wij hebben vandaag voorbeelden gehoord hoe de praktijk reeds oplossingen biedt 

voor de ambitieuze ondernemer. Wij hebben oak gehoord dat er financiele instel

lingen klaar staan om de ambitieuze ondernemer te financieren. Waar schort het 

dan nag aan? 

Zijn er te weinig ondernemers met goede plannen? Dit is niet het mij toegewezen 

onderwerp, maar ik heb er wel een opninie over. Ik ban optimistisch gestemd over 

hun aantal en kwaliteit. Door de dagelijkse omgang met het facilitair technisch 

ontwikkelingskrediet dat het Ministerie van Economische Zaken voor nieuwe ont

wikkelingen verstrekt (een 120-tal per jaar met een bedrag van in totaal f 200 

mln.), heb ik de vaste overtuiging gekregen dat er veel mogelijkheden broeien in 

de economie zowel bij de kleine en middelgrote ondernemingen als bij de 

groats ten. 

De nieuwe technologieen: van flexibele eutomatisering, procesbeheersing, van 

gegevensverwerking en robotisering bieden enorme mogelijkheden oak voor 

traditionele produkten en markten. 

Verkopen de ondernemers hun plannen dan slecht? Ik heb het vermoeden det er 

weliswaar vele goede plannen bestaen, maar det ondernemers nag steeds aarzelen 

om thans grate risi co's te nemen. 

Wij hebben immers in de industriele wereld een enorme shake-out echter de rug. 

De laatste tien jaar zijn de omgevingsfactoren wearin de ondernemers hun 

beslissingen moesten nemen telkens gewijzigd en op drift geraekt: ingrijpende en 

lange termijn beslissingen warden daerom voortdurend uitgesteld. 
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Nogal wat structuurbreuken zijn manifest geworden: bij de energieprijzen, de 

omslag van verkopers naar kopersmarkt, de verschuiving van produkties naar lage 

lonen landen. Daarnaast de onzekerheid of het vliegwiel van de automatische 

koppelingsmechanismen tot stilstand is gekomen en de onzekerheid of de 

terughoudende loonontwikkeling van de laatste jaren blijvend tot een nieuw en 

realistisch concurrentieniveau van Nederland ten opzichte van de concurrenten zal 

kunnen leiden; het zijn alle fundamentele invloeden die het ondernemersgedrag 

kunnen verklaren. 

Is dit gedrag oak thans nag gerechtvaardigd? 

Allereerst de financiele middelen: deze zijn in Nederland zeer ruim aanwezig. 

de lopende rekening van de betalingsbalans vertoonde de laatste drie jaren een 

overschot van f 10 mrd. in 1982 en 1983 en van f 16 mrd. in 1984. Een nag 

grater overschot wordt voor 1985 verwacht. 

het bedrijfsleven beschikt over ruime liquide middelen; de kredietverlening 

van de banken stagneert, de ondernemingen stellen orde op zaken op de 

passiefzijde van hun balans door kredieten af te !assen en het eigen vermogen 

te versterken. 

Kwantitatief is er in ieder geval geen sprake van een tekort oak niet nadat de 

financieringsbehoefte van de overheid is gedekt; van een zogenaamde "crowding

out" op de kapitaalmarkt van de particuliere sector door de overheid is geen 

sprake meer, zo er al sprake van was. 

Kwalitatief is er wellicht een probleem e met name bij de risicodragende 

financiering van het bedrijfsleven; maar hier zijn toch zeker lichtpuntjes te zien. 

1. de institutionele beleggers, de laatste jaren in Nederland goed voor 2/3 van 

de nationale besparingen, hebben zich sterk gericht op risicomijdende 

investeringen en hebben weinig geld belegd in de aandelensfeer. Een 

onderzoek van Mees en Hope heeft uitgewezen dat bij deze instellingen de 

komende jaren een toenemende belangstelling valt te verwachten voor uit

zettingen in de risicodragende sfeer. Deze beleggers hebben de la:itste 

jar en ongetwijf eld reeds bijgedragen tot de hausse op de Amsterdamse 

effectenbeurs. Oak het verstrekken van onderhandse leningen aan het 

bedrijfsleven, een acti viteit wear deze instellingen de laatste 8 jaar vrijwel 

niet aan hadden deelgenomen, trekt weer aan. 
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2. Op de Amsterdamse effectenbeurs zijn de emissies van nieuwe aandelen 

weer op gang gekomen. ln 1982 was het slechts een bedrag van f 40 min., in 

1983 en 1984 telkens bijna f 1 mrd. 

3. De parallelmarkt in 1982 ingesteld voor kleinere fondsen, began in 1982 

met 18 genoteerde ondernemingen. Inmiddels zijn er 22 aan toegevoegd en 

is het klimaat gunstig voor verdere toelatingen. 

4. Van de Particutiere Participatiemaatschappijen zijn er sinds de pubticatie 

van de Regeling 32 bij de Nederlandse Bank geregistreerd. Deze hebben 233 

participaties genomen in 109 ondernemingen, voor een totaal bedrag van f 

77 ,5 min. (stand per 1-4-1985). Deze activiteiten lijken nag bescheiden 

maar deze instellingen met hun staven zijn bezig een in Nederland nooit 

eerder bestaande markt voor risicokapitaal open te leggen. Oak het 

Industrieel Garantiefonds heeft weliswaar in zijn 20-jarig bestaan een 120-

tal deelnemingen verworven; de particuliere sector volgde echter niet. 

5. In het kielzog van de PPM's warden thans venture capital maatschappijen 

opgericht, die naast, soms in combinatie daarmede hun eigen weg zoeken in 

de zich aandienende golf van investeringskansen. 

Vermeldenswaard is dat de institutionele beleggers een belangrijke rol 

spelen bij de funding van deze nieuwe en dynamische tak van financiele 

di enst ver lening. 

6. In dit verband moet oak de Maatschappij voor lndustriele Projecten 

genoemd warden waarin de Staat en een groat aantal financiele insteltingen 

in Nederland middelen hebben gestort voor een bedrag van f 144 min. De 

MIP heeft tot taak risicovolle projecten te ontwikkelen, te starten en te 

financieren. 

7. Oak de Regionale Ontwikketingsmaatschappijen, een vijftal in totaal, zijn 

in toenemende mate succesvol bij het financieren van nieuwe initiatieven 

nu zij de periode van meer defensieve financieringen, waartoe de recessie 

hen in het verleden heeft gedwongen, achter de rug hebben. 

Omvangrijk gebruik wordt van al deze mogelijkheden nag niet gemaakt, maar het 

is oak de weerspiegeling van de aarzelingen die bij ondernemers op dit moment 

nag bestaan en waarover ik eerder sprak. Ik wil vooral duidelijk maken dat de 

bruggehoofden er wel degelijk zijn en dat de bruggen geslagen kunnen warden. 

Het voorgaande kan nag vervolledigd warden door een aantal gegevens die meer 

uit de sfeer van de macro- en de overheidswereld komen maar die sterk door

werken op het micro gebeuren. 
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1. Het beleid van de overheid ~n van de sociale partners is de Jaatste jaren 

gericht geweest op kostenbeheersing, teneinde de concurrentiepositie van 

Nederland te versterken. De sterk uit de hand gelopen relatieve loonkosten 

van Nederland ten opzicht e van het concurrerende buitenland wordt thans 

wezenlijk bijgesteld. In Europa lopen wij daarbij voorop. Oat is oak nodig 

want oak blj het omgekeerde proces waren wij de koploper. Hier enkele 

cijfers berekend op grand van de Economic Outlook van de DESO, januari 

1985. 

Relatieve loonkosten per eenheid produkt (1977 = 100) 

1977 1983 1984 1985 

B.R.D. 100 82,5 80,6 80,-

Frankrijk 100 126,4 129,5 130,-

Ver. Koninkrijk 100 132,- 134,- 136,8 

Nederland 100 74,1 71,4 71,-

Belgie 100 77,5 78,4 77,7 

2. De Jastenverlichting die met name via fiscale i_nstrumenten tot stand zijn 

gekomen zijn aanzienlijk. 

Aan WIR-premies kwamen de laatste jaren de volgende bedragen 

beschikbaar: 4, 7 mrd. jaarlijks. 

De eigen vermogensaftrek en de voorraadaftrek in het kader van de 

winstbelasting betekent een jaarlijkse lastenverlichting van: f 1,8 mrd. 

in 1982 en f 2,3 mrd. in de jaren 1983 en 1984. 

het tarief van de vennootschapsbelasting is van 48% verlaagd naar 43% 

en zal volgend jaar verder verlaagd warden tot 42%. 

De verliescompensatie bedreagt 8 jaar vooruit en 3 jaar terug. Vooral 

met dit laatst e aspect ve keert 

gunstige uit zonderlngsposi t ie . 

ederland internationaal in een 

Bij de reeds van ouds bestaande deelnemingsvrijstelling voor dividenden 

en ve-rrnogenswinsten op aandelen neemt Nederland eveneens een 

unieke plaats in. 

De zelfstandigenaftrek is voor de ondernemer die onder de inkomsten

belasting wordt aangeslagen van groat belang. 

Voor rechtspersonen behoort Nederland thens tot de landen met de laagste 

effectieve belastingdruk. De winst na belasting zal op deze wijze grate 

mogelijkheden bieden tot het inhouden van winsten en derhalve een aan

zienlijke bran van additioneel risicodragend vermogen vormen. 
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3. Generieke ondersteuning vooral in de research en ontwikkelingssfeer en 

voor hoogwaardige industrie vindt pleats uit de begroting van het Ministerie 

van Economische Zaken. Hier zijn in totaal in 1985 ongeveer f 700,- ~ 

f 800,- min. beschikbaar in de vorm van de Innovatie Stimuleringsregeling, 

de technische ontwikkelingskredieten, aandachtgebiedenbeleid, technische 

hoogwaardige industrie en enkele kleinere regelingen. 

Alles bijeen zijn de voorwaarden ruimschoots aanwezig voor ondernemers om hun 

plannen ten uitvoer te brengen. De investeringscijfers in outillage die in 1983 nag 

met 1 ! % ten opzichte van het voorgaande jaar daalden, stegen in 1984 met 15% 

terwijl de verwachtingen voor 1985 op 10% liggen. Niet kwantificeerbaar maar 

van aanzienlijke omvang zijn de uitgaven die warden gedaan voor research en 

ontwikkeling, voor de beheersing van processen in produktie, commercie en 

administratie, die statistisch vrijwel niet onder het begrip investering vallen maar 

waarvan de effecten langjarig doorwerken in grotere efficiency van de 

organisatie. Het lijkt dat deze kostensoorten een sterk stijgende tendens hebben 

ten opzichte van investeringen in "hardware" in welke vorm dan oak. 

Tenslotte: de Nederlandse ondernemer, vooral die in het klein- en middelgroot 

bedrijf zal zijn historische terughoudendheid om met derden aandelenkapitaal, 

winst en de zeggenschap in ondernemingen te delen, moeten afleggen. Vele 

kapitaalverschaffers staan klaar. Oak die aanbieders zullen zich moeten realiseren 

dat participeren voor alle betrokkenen tot voordeel moet leiden. In een echt 

partnership zal het dan oak mogelijk moeten zijn om de bruggen te bouwen die de 

organisatoren van dit congres nag misten. 

- 103 -



Financiering bij verzelfstandiging in de praktijk 
Drs. H.J. Bee ns, algemeen directeur Van Gelder Papier Bedrijven B. V. 
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FINANCIERING BIJ VERZELFSTANDIGING IN DE PRAKTIJK 

H.J. Beens. 

Mijn bijdrage aan uw congres over " onderneming en financiering " betreft een 

praktijk-geval : 

Van Gelder Papier in Apeldoorn, 

failliet in 1981, 

na te vele jaren van grote verliezen : 

financieel volledig uitgehold, 
met een omzet van f 70 miljoen, overwegend export, gingen ruim 

400 arbeidsplaatsen verloren. 
een reddeloos geval. 

Was het werkelijk zo reddeloos ? 

Aan welke critera werd in het toen gevormde ondernemingsplan voldaan om finan

cierders bereid te vinden in 1981 toch ~og f 32 miljoen op tafel te leggen om 
deze onderneming uit het faillissem~nt te halen ? 

Ik geef uit dit ondernemingsplan geen opsomming van de be-oordelings-criteria : 

Uit de beschrijving van de handelingen, welke tot verzelfstandiging leidden kunt 

u zelf vaststellen naar welk~ criteria de levensvatbaarheid van de onderneming 
en daarmee de financierbaarheid werd beoordeeld. 

Wel wil ik graag kwijt dat er in feite maar een toets-steen voor financierbaar

he id is 

A. 

een geloofwaardig, alle funktionele aspekten omvattend, ondernemings-beleids

plan, gestoeld op overtuigde motivatie - m.n. bij de ondernemer. 

D E V E R Z E L F S T A N D I G I N G 

Keuze van de optimale struktuur/organisatie als basis voor levensvatbaar
heid van de onderneming : 
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Wat was de strukt uur bij de Van Gelder d~confiture in 1981 ? 

Beleid 
Marketing 
Administratie 
Financien 

+ 
+ 
+ 
+ 

PAPI ER 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
r·- - ---.-.......~ - - .-.., 
t D.C. A. , 
~ E !: ~ O_ 0 Ji ~ .1 

1 9 8 1 

1--

Personee l zkn. : + + 
+ 
+ 

+ U.S.A. ,, 
Techn. dienst : 
Energie,milieu: 

PAPI ER 
FABRIEK 

COATINGS 
BEDRIJF 

PLASTIC 
COAT.+ FILMS 

Produktie 
Techn. ontwikk: 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Verkoop 
Administratie 

Geen van de drie bedrijven te Apeldoorn was zelfstandig. 

Per bedrijf werd het beleid bepaald door drie, geografisch gescheiden, 
onafhankelijke instanties. 

Instanties, welke onderling nog weer tegengestelde belangen vertegenwoordigden. 

Een voorbeeld ter toelichting : 
P A P I E R specialiteiten, geringe omzet , samengestelde markt, 

veel produkten, kleine produ kt i e-eenheden 

11 produktie 11 in Apeldoorn 
11 marketing " in Amsterdam, als onderdeel van massa-verkoop

beleid. 
" energie en milieu 11 

- 20% van de kostprijs - geen ver-
antwoordel ijkheid van de produktie. 

11 produkt-ontwikkelinq 11 in Apeldoorn 
kontakt met afnemers in Ams terdam, 

elk ondernemerschap ontbrak ; specialisten te over. 

Onafhankelijk van het faillis sement waren voor de drie bedrijven te Apeldoorn 
alle redenen aanwezig voor ONTVLECHTING en VERZELFSTANDIGING. 
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De huidige struktuur is 
...-~~~~~~--. 

SCHUT 
VAN GELDER 

B.V. 

VAN GELDER 
FIJNPAPIER 

B.V. 

VAN GELDER 
TRADING 

B.V. 

L2_~_1_ 

BORDEN 
U.S.A. 

PLASTIC FILM 
INDUSTRIE 

B.V. 

De resulterende 4 ondernemingen z1Jn volledig zelfstandig en omvatten 
alle disciplines. 
De betrokken direkteuren zijn winst-verantwoordelijk. 
De holding rekent geen 11overhead 11toe. 

Deze struktuur is bereikt door: 

5 ONTVLECHTINGEN ( waar bedrijfsdelen als aparte eenheden beter tot hun 
recht komen ). 

11 Papier 11
, 

11 Coatings 11 en Plastics 11 uit Van Gelder 
hoogwaardig papier uit speciale papieren 
11 plastic - coatings 11 uit plastic films. 

1 AFSTOTING (schaalvergroting bepalend voor voortbestaan 
Verkoop van Plastic Film lndustrie aan Borden - U.S.A. 

1 OVERNAME voordeel voor schaalvergroting) 
Aankoop van hoogwaardig - papier - producent Schut te Heelsum. 

2 FUSIES ( voordeel van schaalvergrotingvan bijelkaar passende 
bedrijfsdelen) 

11 plastic Coatings 11 met 11 Coatings 11 
- bedrijf. 

hoogwaardig papier Apeldoorn en Heelsum. 

1 STICHTING 

omzet met te hoge eigen-produktie-kosten werd ondergebracht in een 
11 Trading 11 

- B.V. 
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Motivatie voor OVERNAME door particulier{en) door middel van 

ONTVLECHTING en VERZELFSTANDIGING 

Motivat ie voor de VERKOPER : 

Kleinschalige aktiviteiten leiden dikwijls in de schaduw van het 

grate concern een kwi jnend bestaan. 

Bureaucratische besluitvorming en hoofdkantoorkosten verstikken 

het verder . 
Sluiten is duur en afstoten niet altijd mogelijk. 

Sams kunnen bepaalde aktiviteiten strategisch niet in de concern

ontwikkeling passen. 

Een concern is uiteraard meer "rijp11 voor een OVERNAME door particulier{en) 

wanneer struktu reel verliezen aan de orde zijn en de solvabiliteit door 

afstoten verbetert. 

Bij faillissement is de beslissing aan de Curator. 

Motivatie voor de KOPER : 

Sociale motivat ie alleen is onvoldoende. 

Reele motivatie ontstaat wanneer de ondernemer door analyse " het ziet zitt 

Hoe te weten of er levensvatbaarheid resp. rendement in de aktiviteiten zit, na 

overname ? 

Veel tijd is er doorgaans niet voor analyses : 

onzekerheid en onrust zijn fnuikend voor werknemers en voor afnemers. 

P R A K T I J K V 0 0 R B E E l D 

De motivatie voor de OVERNAME van het Coatingbedrijf ontstond onder meer door de 

volgende anal yse : 

STERKTE 
Zie grafieken afd. IV t/m. VII . 
AFB. MARKT 

IV Spre i ding over 18 indus triele deelmarkten + + + 

IV Aandeel per markt, gemidd . 14% + + 

v Geograf ische spre iding, 7 landen + + 
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AFB. 

v 

VI 

VI 

VII 

VI I 

MARKT 

Spreiding over afnemers 

Groei ; +2 en -4% 

Marketing - efficiency 

PRODUKTEN 

Overwegend specialiteite~ 

4% bij 50% 
a fnemers 

Omzet per produkt-groep spreiding 

Marge per produkt-groep 

Aantal soorten 

PRODUKTONTWIKKELING 

Aantal projekten , 26! 

Mogelijkheid van projekt-selektie 

PRODUKTI E 

Ton per man-jaar ( 65 naar 95 ton ) 
ton per run 
% Afval ; ( 135 naar 9% ) 

STERK TE 

+ 

+ 

+ + + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

Energie per ton ( f 160,-- naar f 124,--) 
Voorraadpositie ( 35% naar 22% van de omzet) 

Kwaliteit en onderhoud vaste aktiva + 

ADMINISTRATIE EN FINANCIEN 

Concern-administratie 

Concern - en lokale overhead 
( f2,4 naar 0,6 miljoen) 

Negatief eigen vermogen 

PERSONEELSZAKEN 

Leeftijdsopbouw 
Specialisten 
Organisatie 

C.A.0., Lonen, Salarissen 
Motivatie ; afwezigheid ( van 19 naar 7%) 

+ 

Verhoudingen met O.R. en Vakbonden + + + 

BELANGRIJKSTE EINDKONKLUSIES 

De omzet is, ook op langere termijn, te handhaven. 

ZWAKTE 

Vrijwel alle zwakte-aspekten zijn door interne efficiency-maatregelen 
te normaliseren, hetgeen het 1980-verlies van ca. f 7 miljoen in een 
positieve cash flow kan doen omslaan. 
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Deze positieve cash flow maakt het mogelijk maximaal f 3 miljoen 
interest over geleend ve rmogen te betalen. 

In een DRIE-JAREN- BELEIDSPLAN werden de te nemeh akties voor 

ONTVLECHTING, VERZELFSTANDIGING en OVERNAME, maar vooral de te nemen 

stappen daarna, gedetailleerd uitgewerkt. 

De motivatie was geboren ! 

B. DE OVERNAME opzich 

Welke PRIJS ? 

Wat is het de VERKOPER waars ? 

v66r faillissement : 

jaarwi~st : rentevoet ( hier nul) 
liquidatie-waarde van de aktiva 
min us sociale afvloeikosten 

(hier ca. f 10 miljoen) 

na faillissement : 

liquidatie-waarde van de aktiva 
(hier tussen f 30 en 
f 40 miljoen ) 

Wat is het d'e KOPER waard ? 

Gezien de cashflow prognose en een rentevoet van 
toen 10% : maximaal f 35 miljoen. 

De Curatoren en de ondernemer kwamen uiteindelijk als prijs voor 
11 Apeldoorn " f 32,5 miljoen overeen. 

DE FINANCIERING 

Hoe aan ruim f 30 miljoen te komen op basis van drie bedrijven, 

welke over vele jaren 11 exploitatie-verliezen "leden van 

f 2,- tot f 3,- miljoen per jaar en per bedrijf ? 

Wa t zou de kleinste bereikbare solvabiliteitsverhouding zijn ? 
M.a.w. met hoe weinig risiko-dragend vermogen is de rest bij 
te lenen ? 

Wie stelt ri s iko-dragend ka pitaal ter beschikking ? 
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De ondernemer zelf. Door alle prive-bezi:tingen te verpanden 

kon de koper f 0,5 miljoen bij elkaar harken. 

De werknemers. Na vele jaren van verliezen en ontslagen, 

eindigend in faillissement, was er weinig bereidheid geld 

ter beschikking te stellen "om de doodstrijd te rekken ". 

Is de overheid bereid voor het behoud van 330 arbeidsplaatsen 

f 5 a f 10 miljoen te riskeren ? 

Gemeente, Provincie en Rijk toonden alle belangstelling, maar 
de ambtelijke weg bleek te lang en te gekompliceerd te zijn 

om de zakelijke urgentie te volgen en reele bijstand te bieden. 

De G.O.M. gaf morele steun, maar had (nog) geen middelen. 

Participatie maatscha~pijen ? De N.I.B. ? 
Hier werd veel meer realiteitszin ontmoet. 

Uit de vele gesprekken kwam, ondanks de nieuwe garantie-regeling 
- PPM's, als hoogste bijdrage : f 0,4 miljoen, en dan onder voor
waarde van een invloedr.ijke commissaris-plaats. 

Wat nu ? 

De absolute overtuiging van een redelijke levensvatbaarheid voor de 
onderneming, uitgedrukt in een realistisch 3-jarenplan, 

alsook 

de sociale uitdaging 330 arbeidsplaatsen te kunnen behouden, gaven de 

koper moed om op basis van alleen zijn eigen risikodragend half mil
joen de bankwereld af te lopen voor een 60-voudige lening. 

Hoe reageerden de banken ? 

Geen van de banken offreerde direkt of indirekt enig risikodragend 
geld. 
Was solvabiliteit de primaire norm voor een bank, dan werd een eigen 

vermogen vereist liggend tussen 20 en 50%. 

Kleinere banken bestudeerden vooral de geboden zekerheden en resul

taten van de laatste jaren, en lieten het dan afweten. 
Alleen de grote banken brachten de vakkennis en de moeite op om het 

overlevingsplan tot in de diepte te beoordelen. 

Het waren ook deze banken, die winstpotentie stelden boven zekerhede 

Maar ja, 3 bedrijven met meer dan 5 jaar nagatieve resultaten en met een 

risiko-dragende inbreng van slechts ! 11iljoen ........... . ..... . 
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Alleen de A. B. N. , de meest kritische beoordeler, konkludeerde positief. 

De Curatoren beoordeelden de mogelijkheid het werkkapitaal met ca. 

f 10 miljoen terug te brengen, positief. 

Uiteindelijk werd van Curatoren f 12 miljoen en van A.B.N. f 20 mil
joen geleend . 

Achteraf gaf de A.B .N. als motivatie : 

het 3-jarenplan was overtuigend en realistisch, 

de ondernemer ri skeerde 11 alles wat hij had 11
, 

daarmee zijn gel oof in het plan onderstrepend. 

het management wekte ve rtrouwen, 

f 12 mi l joen aflossing in het eerste jaar door verlaging van werk

kapitaal was uitvoerbaar, en dan resteerden nog zekerheden van ca. 
f 20 miljoen. 

DE HERSTRUKTURERING 

Na ontvlechting uit Van Gelder werden alle aktiviteiten in een B.V. 

ondergebracht en de aandelen hiervan werden overgenomen. 

De reken i ng-courant schuld aan het moederbedrijf werd met f 32 mil
joen afgelost. 

Achteraf was het meer praktisch geweest de bedrijven direkt in drie

dochter-ondernemingen onder te brengen, mede om de grate verschillen 

in levensvatbaarheid. 

FISCUS 

Het verschi l in fiskale boekwaarde en de koopprijs was f 17 miljoen. 
Di t zou op de eerste balans als 11 eigen vermogen 11 prijken. 

Deze f 17 miljoen zou na het eerste jaar belastbare winst zijn en 

opnieuw fa il l issement betekenen. 

Het Mi nisterie van Financien achtte het niet verantwoord deze "winst 
te kompenseren met de gigantische verliezen van de laatste 6 jaren. 

Desondanks wer d een oplossing gevonden door een verschuiving van 
f 17 miljoen verl ies naar het moederbedrijf binnen de fiskale eenhei 

v66r ontv1echting. 
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Welk deel van de historische verliezen van de overgenomen 

" Plastics " B.V. als compensabel mag worden aangemerkt, is 

onderwerp van een tot heden nog niet besliste diskussie met 

de Minister. 

Gelukkig heeft de ondernemer indertijd besloten dit extra risiko 

maar te dragen en met de overname niet op deze beslissing te wachten 

SOCIAAL 

Aan de Ondernemingsraad en Vakbonden werd het overname- I finan

cieringsplan en het drie-jaren-plan kompleet en open voorgelegd 

en in diverse vergaderingen toegelicht. 

Mede door het aanhouden van de boven-wettelijke-sociale verplich

tingen is begrip en medewerking van hen verkregen; met alle 331 

medewerkers werd een arbeidskontrakt gesloten. 

Wel zijn genoemde (zeer hoge) bovenwettelijke verplichtingen, als 

ook de gevolgen van art~ 1639 aa B.W. een zware molensteen om de 
nek van het prille bedrijf. 
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Inzake de relatie '' Onderneming en Geldgever " vat ik mijn ervaringen samen in 

de volgende 

II BEWERI NGEN VAN EEN ONOERNEMER II 

1. Het rechts treeks door de Overheid beschikbaar stellen van garantie

vermogens of van subs idies 

( dit laatste b. v. in de vorm van hele of gedeeltelijke dekking van 

risiko's res p. kos t en ) 

aan gesele kteerde ( mees t al grote ) ondernemingen verdient geen 

aanbeveling. 

Twee redenen 

De Overhe i d. in ha ar politieke opzet, mist struktuur, achtergrond 

en ondernemerschap voor ,. initiele en voortgezette beoordeling van 

levensvatbaarheid , rendementsverwachtingen en ondernemerskapaciteit 

van de te steunen onderneming. 

Politie ke en sociale motivering alleen is absoluut onvoldoende 

en kan l e i den tot kostbare mislukkingen. 

Voor de ondersteunde betekent het verkrijgen van gemeenschaps-

gel den te vaak het inslapen van zijn overlevingsdrift en het ver

zwakke n van zijn ondernemers-drang. 

2. Het ( veel a aan kleine ondernemingen ) verschaffen van selektieve, 

onde rsteunende fac i liteiten (als start-s ubsidies, behoud van sociale 

ui tkeringen, gratis gebouw of energ fe . e .d.),welke kostprijsverlagend 

werke n, komt neer op konkur rentie - vervals ing en is als zodanig 

a-soci aa l . 

Overhe ids-s ubsid ie aan een startende l oodgieter ( b.v. behoud 

van socia l e ui t ker i ngen) lijkt sociaal, maar is het niet : de 

loodgieter-z onder~u itkering moet sluiten. 

3. Het indire kt door de Overheid aan geselekteerde ondernemingen beschik

baar stellen van garantie-vermogen of subsidie is zinvoller indien 

kanaliser ing ~svind t via, en liefst in koppeling met de belangen 

van gemotiveerde parti kuliere ondernemingen 
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Sommige Particuliere Participatie Maatschappijen zijn van de 

laatste excellente voorbeelden. 

Vaak uit onkunde of uit onbegrip stellen commerciele banken te strenge 
eisen, of helemaal geen eisen, aan ondernemingsplannen. 

Zeer verstandig schakelen enkele commerciele banken ad hoc 

(oud-) ondernemers uit de betrokken branche in, of ook wel 

PPM-en, om te adviseren in hun crediet-beleid . 

Tot slot mag ik nog het volgende vermelden betreffende de 11 reddeloze 11 onder

n em i n g van 19 81. 

Deze is uitgegroeid tot een houdster-B.V. met 5 dochter-ondernemingen en fabrieken 
te Apeldoorn, Heelsum en Leuven, met ruim 500 medewerkers, en een omzet van ca. 

f 180 miljoen. 

Belangrijk is dat het eigen vermogen ruim 40% van het balans-totaal uitmaakt. 

Achteraf ben ik blij dat er in 1981 geen verschaffers van risiko-dragend 
kapitaal het aandurfden teparticiperen ............... . . . 

Waren hun eisen te hoog of begrepen ze het niet ? 

Ik hoop met mijn onderwerp iets te hebben bijgedragen aan het welslagen van uw 

congres-thema 11 ondernemer en geldgever " 

maart 1985 
HJB/ca 
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AFB III 

Beleid 
Marketi ilg 
Admi ni strati e 
Financien 

Personeelszaken 
Techn. dienst 
Energi e, r.1i lieu 

Produktie 
Techn.ontwikk. 
Verkoop 
Administratie 

SCHUT 
VAN GELDER 

B.V. 

1 9 8 1 

.--------------~ 

+ 
+ 

+ 
+ 

VAN GELDER 
A M S T E R D A M -----i ·--·---

PAPI ER VERPAK 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

r-- D. C.P. .. 
- -, 

I 

PAP I ER 
FABRIEK 

+ 
+ 

A P E L D 0 0 R N 
L..- - -

+ 
+ 
+ 

COATINGS 
BEDRIJF 

+ 
+ 
+ 
+ 

VAN GELDER PAPIER 
BEDRIJVEN 

B.V. 
(HOLDP1r, ) 

VAN GELDER 
FIJNPAPIER 

B.V. 

VAN GELDER 
TRADING 

B.V. 
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PLASTIC
COAT +FILMS 

B. V. 

1 9 8 4 

+ 
+ 
+ 
+ 

VAN GELDER 
COATINGS 

B.V. 

/ 

U.S.A. 
/ 

BORDEN 
U.S.A. 

PLASTIC FILM 
INDUSTRIE 

R_V 


