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maximumscore 1
omzetten (van de bv) in een nv

22

maximumscore 1
Voorbeeld van een juist antwoord is:
 Een beursgenoteerd bedrijf krijgt aandacht van de pers / zorgt voor
free publicity.
 Een beursgenoteerd bedrijf geniet meer aanzien dan een bv waardoor
het makkelijker is om personeel aan te trekken.

23

maximumscore 2
Liquiditeit:
• Fastned zou bij een emissie van aandelen alleen dividend beschikbaar
kunnen stellen wanneer de winst dat toelaat, terwijl bij een emissie van
obligaties er altijd interest betaald moet worden (wat nadelig is voor de
liquiditeit)

1

of
•

Obligaties moeten worden afgelost, aandelen hoeven niet te worden
teruggekocht (wat nadelig is voor de liquiditeit)
Solvabiliteit:
• Een emissie van aandelen verbetert de solvabiliteit, want het eigen
vermogen neemt toe, terwijl een emissie van obligaties de solvabiliteit
juist verslechtert, want het vreemd vermogen neemt toe

24

1

1

maximumscore 2

0,80 x 135.000.000 x 0,06 x

2
= € 1.080.000
12

Opmerking
Voor elke fout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht.

25

maximumscore 2

•

•

186 + 169
x 100% = 45,9% (46%)
773
62 + 8
x 100% = 9,1% (9%)
% negatieve klanten:
773
NPS = 46% - 9% = 37% (>35%)
% positieve klanten:

1

1
1
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Antwoord

Scores

maximumscore 3
S item(s) 4
O item(s) 1
W item(s) 3
T item(s) 2
Opmerking
Voor elke fout 1 scorepunt in mindering brengen.

27

maximumscore 2
Voorbeeld van een argument voor slagen van de emissie:
• De emissiekoers ligt onder de beurskoers van 21 april

1

of
Op 21 april is een beperkte handel (3.485 aandelen). Beleggers
wachten af en willen inschrijven op de emissie
Voorbeeld van een argument tegen slagen van de emissie:
• Er is weinig belangstelling bij beleggers. Zo is er op 21 april maar
beperkte handel (3.485 aandelen) en moeten er bij de emissie
3 miljoen aandelen worden geplaatst
of
Beleggers vrezen dat de beurskoers door een emissie van 3 miljoen
aandelen zal gaan dalen
of
Beleggers vrezen voor winstverwatering (stijging aantal geplaatste
3 mln
x 100% = 20,2%)
aandelen is
14,8 mln
28

maximumscore 3
27.000.000
•
= 3.000.000 aandelen
9
toename Geplaatst kapitaal / afname Aandelen in portefeuille:
3.000.000 x 0,01 = € 30.000
• toename Agioreserve: 3.000.000 x (9 – 0,01) = € 26.970.000
• toename Liquide middelen / Bank: € 27.000.000
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