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Pensioenen en private markten
– voorzichtigheid is geboden
Het aantal bedrijven met een beursnotering is de afgelopen decennia fors afgenomen. Dit komt
onder meer door de toegenomen eisen van de toezichthouders. Verder lukt het bedrijven steeds
beter om zonder beursgang te groeien; er is immers voldoende kapitaal in het private domein dat
een rendement zoekt in een lage rente-omgeving. Ten slotte is er minder vraag naar financiering
dan vroeger. Zo hebben technologiebedrijven minder kapitaal nodig voor hun groei.
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CFA Institute heeft eind maart het rapport ’Capital
Formation 2 – investing pensions in private markets
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