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TweeTwee historische cases

Deell 3 TWEE HISTORISCHE CASES
Doell en opzet van deel 3
Inn deel drie bestuderen wij twee financieringsrelaties in de tweede helft van de 19e eeuw. In
hoofdstukk 5 beschrijven en analyseren wij de relatie tussen de ondernemer Charles Stork van de
machinefabriekk Gebroeders Stork en de bankier Marten Mees van het kassiershuis R. Mees &
Zoonenn rond 1872. In hoofdstuk 6 staan de financieringsrelaties centraal van de firma Van den
Bergh,, één van de voorlopers van Unilever. Aanvankelijk financierde Van den Bergh intern en
mett middelen van de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank, maar in 1895 loste Van
denn Bergh alle bankleningen af na een emissie van preferent aandelenkapitaal op de Londense
markt.. De relatie tussen Stork en Mees illustreert hoe machinefabrikanten aan het begin van de
industrialisatiee in Nederland een nieuwe manier van lange termijn financiering moesten zien te
vindenn en hoe bankiers de onzekerheid bij beleggers over de nieuwe machine-industrie konden
wegnemen.. De manier waarop Van den Bergh zich financierde laat zien hoe industriëlen tegen
hett einde van de 19e eeuw met een zelf opgebouwde reputatie financiering uit de markt konden
aantrekkenn en banken niett langer nodig hadden voor lange termijn financiering.
Hett doel van deel 3 is een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de toegevoegde waarde van de
betrokkenn banken aan de (financiële) ontwikkeling van de beide industriële concerns. In beide
hoofdstukkenn wordt daartoe een identieke indeling gehanteerd. Eerst wordt de case beschreven.
Ditt betreft een beschrijving van achtereenvolgens de karakteristieken van de banken
(concentratiee en schaal, specialisme, risicoprofiel en reputatie), van de betrokken onderneming
(activastructuurr en activiteiten, passivastructuur en financieringsrelaties) en van het specifieke
financieringsprobleem.. Dit laatste betreft onder meer een taxatie van de financieringsbehoefte,
dee beschikbare alternatieven en de bestaande relatie tussen de onderneming en haar financiers.
Hierbijj wordt ook gebruik gemaakt van het in deel 2 beschreven institutionele kader. Vanuit
dezee beschrijving kan worden bepaald hoe de banken in kwestie de kosten van externe
financieringg van de beide bedrijven konden verlagen dan wel de beschikbaarheid van extern
vermogenn konden verhogen. De verlaging van financieringskosten en de verhoging van
vermogensbeschikbaarheidd bepalen met de in deze studie gehanteerde analyse de toegevoegde
waardee van de betrokken banken. Hiermee kunnen wij bepalen in hoeverre de theoretische
inzichtenn uit deel 1 kunnen worden ondersteund.
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