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Afgelopen zondag werd bekend gemaakt dat Saudi Aramco naar de 

beurs gaat. De beurswaarde zal wellicht rond de $ 60 mld zijn. Meer dan 

welk beursfonds ook.  

De voorgenomen beursgang (IPO) was een aantal keren uitgesteld. Door markt-

omstandigheden, de aanval op de Saudische olie-installaties. Ook onenigheid in 

de politieke top zou een reden zijn. Met de verkoop van een deel van het staats-

bedrijf aan beleggers wil Saudi-Arabië haar belangen verdelen. Een deel van de 

opbrengst gaat naar niet olie gerelateerde investeringen. Zodoende is het ko-

ninkrijk economisch niet meer alleen afhankelijk van de prijs van een vat olie. Zo 

heeft men belangen in de investeringsfondsen van Softbank. Deze Venture Capi-

talist (VC) heeft de afgelopen tijd grote problemen gehad met een investering 

WeWork.   

Zoals bekend werd dit bedrijf dat kantoren verhuurt begin van het jaar gewaar-

deerd op een beurswaarde van $ 47 mld. Op dit moment denken analisten meer 

aan $ 8 mrd. Deze afwaardering geeft aan dat niet alle investeringen van VC suc-

cesvol zijn. Integendeel, de meeste investeringen zijn vaak verlieslatend. Alleen 

dat ene succes zorgt ervoor dat in totaal VC goede rendementen boeken. En dat 

incasseren door de bedrijven via een IPO naar de beurs te brengen. Alleen of dat 

goede rendementen in de toekomst nog zo hoog kunnen zijn is de vraag. De 

markt is duidelijk aan het verschuiven. Allereerst zetten veel pensioenfondsen 

hun eigen VC afdeling op om startende bedrijven te helpen. Voor de starters be-

ter omdat zij meer kunnen werken aan de verbetering van het product dan om 

een zo hoog mogelijke beurswaarde te creëren. Nog belangrijker is echter dat 

starters minder kapitaal nodig hebben. Een starter kan veel basisproducten hu-

ren zoals bijvoorbeeld serverruimte. Zelf een grote serverruimte opzetten is niet 

meer nodig. Daarnaast is er veel software gratis beschikbaar via open source. 

Een ander aspect is de regelgeving. Om potentiële beleggers te waarschuwen dat 

de nieuwe IPO risico heeft. Een prospectus opzetten en de gehele bedrijfsvoering 

af te stemmen op de regelgeving is kostbaar. En veel startende bedrijven kiezen 

ervoor om maar niet naar de beurs te gaan om deze oplopende kosten te vermij-

den. Toch blijft iedereen ervan dromen om dat bedrijf te kopen dat jaren later 

een enorme waarde kan vertegenwoordigen. Facebook kocht in 2012 voor $ 1 

mld Instagram. Dat had 13 werknemers en bestond net twee jaar. Veel te duur 

volgens sommigen. Nu is Instagram bijna meer waard dan Facebook zelf.  
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