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Samenvattingg in het Netherlands 

Ditt proefschrift bestaat uit drie essays over 'venture capital contracting', alsmede een 

algemeenn overzicht van eerder uitgevoerd onderzoek op dit gebied. Het zwaartepunt van 

ditt proefschrift ligt op de verschillende soorten asymmetrische informatie problemen die 

voortkomenn uit de waarde crerende activiteiten die durfkapitalisten uitvoeren in onderne-

mingen.. De rode leidraad van dit proefschrift is de volgende probleemstelling: Welke vorm 

vanvan financile inmenging en welk type financieel contracten worden door een ondernemer 

geprefereerdgeprefereerd wanneer er tweezijdige informatie asymmetrie bestaat rondom beslissingen 

overover financiering? De belangrijkste resultaten en de implicaties van de drie essays wor-

denn hieronder samengevat. 

Hoofdstukk 2 heeft als titel "Advice and Monitoring: Venture Financing with Multi -

plee Tasks'' en richt de aandacht op de dubbel rol van durfkapitalisten als zowel adviseurs en 

controllerss in ondernemingen. Tot dusver analyseert de academische literatuur de rol van 

dezee groep investeerders afzonderlijk ofwel als adviseurs ofwel als controllers. Het model 

gentroduceerdd in Hoofdstuk 2 echter analyseert beide rollen van durfkapitalisten tegelijk-

ertijdd en beschouwt derhalve durfkapitalisten als multi-task investeerders. Net zoals de 

bestaandee literatuur neemt het model aan dat ondernemers het advies waarderen, maar 

zee hebben een afkeer tegen de interventie van durfkapitalisten. In andere worden, de 

adviserendee rol van durfkapitalisten is congruent, terwijl de controlerende rol is afwijk-

endd van de preferentie van de ondernemer. Naar aanleiding van deze conclusie over de 

verschillendee rollen van een durfkapitalist, levert de analyse in Hoofdstuk 2 inzichten op 
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overr wat voor ccn type durfkapitalist een ondernemer met beperkt eigen vermogen zal 

benaderenn en wat voor een type financieel contract (allocatie van rechten op cash-flow en 

beslissingsbevoegdheden)) de ondernemer aan zal bieden om zijn persoonlijke welzijn te 

maximaliseren.. De belangrijkste conclusie is dat ondernemers met een zeer beperkt eigen 

vermogenn door zogenaamde multi-task investeerders gefinancierd zullen worden. Echter 

ondernemerss met meer eigen kapitaal zullen investeerders contracteren met alleen een 

adviserendee rol. Vanuit een bredere perspectief laten deze resultaten zien dat multi-task 

financieringg (durfkapitaal) de mogelijkheden van financiering verruimt ten opzichte van 

anderee vormen van actieve financile inmenging. Dit kan ccn mogelijke reden zijn waarom 

ondernemerss met beperkt eigen kapitaal voornamelijk gefinancierd worden door durfkap-

italisten. . 

Dee voortgevloeid implicaties van het model op 'financial contracting' suggereren dat 

ondernemerss met een zeer beperkt eigen vermogen, om fondsen te verwerven, hun con-

verteerbaree effecten aan zullen bieden (of een mix van obligaties en aandelen) en controle 

overr hun besluitvorming in handen geven van hun financierders. Echter ondernemers 

mett meer eigen vermogen zouden best in aanmerking kunnen komen voor financiering 

mett voorbehoud van beslissingsbevoegdheden en ze zullen in equilibrium aandelen aan-

bieden.. In het algemeen, geven deze resultaten aan hoc meer de ondernemer een tekort 

heeftt aan eigen kapitaal, hoe groter de kans is dat hij een minder aantrekkelijke financier-

ingspakkett krijgt aangeboden door durfkapitalist en. Dit komt doordat hij meer controle 

enn minder advies krijgt die allebei een negatieve invloed hebben op zijn persoonlijke welz-

ijn.. Deze. uit het model voortvloeiende bevindingen, komen overeen met bewijzen uit de 

praktijk.. De meeste durfkapitalistcn financieren minder kapitaal krachtige start-ups en 

krijgenn in ruil hiervoor converteerbare effecten en leggen de cis op tafel voor allerlei con-

trolebevoegdheden.. Bovendien, deze bevindingen geven een verklaring voor de gelijktijdig 

aanwezigheidd van verscheidene waarde crerend financiers op de kapitaal markt, inclusief 

durfkapitalistcn.. 'angel' investeerders en ' corporate venturers'. 

Hoofdstukk 3 is een empirische studie getiteld "Venture Capitalists' Value Adding: 
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Doo Financial Contracts Matter?" Aan de hand van de analyse van een handmatig genomen 

steekproeff  van 74 investeringen van 14 durfkapitalistcn in Europa, onderzoekt de essay 

dee relatie tussen het invest er ingscontract en de betrokkenheid van dergelijke investeerders 

inn de onderneming in kwestie. Met name onderzoekt de studie of het gebruik van speci-

fiekefieke effecten en de allocatie van verschillende beslissingsbevoegdheden, de betrokkenheid 

vann durfkapitalistcn vergroot en hierdoor de ontwikkeling van de firma benvlocdt. De 

resultatenn suggereren dat door middel van finaricile contracten, de waarde creatie van 

durfkapitalistcnn verhoogt wordt. Dit komt met name tot stand door het gebruik van 

dee beslissingsbevoegdheden. Durfkapitalistcn met veto recht op verschillende beslissin-

genn (zoals aan- en verkoop van nieuwe activa, veranderingen in controle en plaatsing 

vann nieuwe aandelen) zijn gemiddeld 6 uur per week langer bezig met de ondernemer en 

waarderenn hun contributie tot het project 35% meer vergeleken met durfkapitalistcn zon-

derr deze rechten. Daarnaast zal een extra plaats in een o-koppige raad van bestuur zorgen 

voorr een extra 1.5 uur per week betrokkenheid van het durfkapitaal fonds. De resultaten 

mett betrekking tot de impact van rechten op cash-flow zijn minder duidelijk. Intuticf 

zall  men denken dat een financile participatie aanspoort tot waarde creatie, maar het 

bezitt van aandelen blijk t bijvoorbeeld irrelevant te zijn. Echter, het gebruik van conver-

teerbaree effecten heeft een significante invloed op de betrokkenheid van durfkapitalistcn. 

Investeerderss met converteerbare obligaties ('convertible debt') of converteerbare preferent, 

aandelenn ('convertible preferred equity1) dragen ongeveer 10% meer bij dan investeerders 

mett simpelere financieringscontracten zoals gewone of preferent aandelen ('common' of 

'preferredd equity') of obligaties. Deze empirische resultaten brengen aan het licht dat 

zowell  beslissingsbevoegdheden als de keuze van financile instrumenten wel degelijk een 

roll  spelen bij het stimuleren van de waarde creatie van durfkapitalistcn, en deze conclusies 

bevestigenn hiermee een aantal belangrijke theorie op dit onderzoeksgebied. 

Hoofdstukk 4 richt zich op de intellectuele rechten van de ondernemer en de mo-

gelijkheidd van het schenden van deze intellectuele eigendommen door durfkapitalistcn. In-

dienn er een mogelijkheid bestaat dat een durfkapitalist een idee ontvreemdt ofwel 'steelt'. 
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kann dit invloed hebben op de motivatie van de ondernemer om onderzoek te doen en 

productt ontwikkeling uit te voeren. Aangezien een durfkapitalist meestal een portfolio 

vann investeringen heeft, zou hij in principe belangstelling kunnen hebben om de onderne-

mer'ss idecn en/of interim onderzoek resultaten (zonder octrooi) voor een ander project te 

gebruiken.. De analyse in Hoofdstuk 4 beweert dat ook als de durfkapitalist eerlijk is, de 

mogelijkheidd van ideen diefstal schadelijke gevolgen heeft voor de betrokkenheid van beide 

partijenn in een nieuw bedrijf. Als de ondernemer verwacht dat zijn idecn mogelijk gestolen 

worden,, zal zijn betrokkenheid zowel in het onderzoek als ook in de productontwikkeling 

afnemen.. Hierdoor zal de waarde van de nieuwe onderneming ook flink naar beneden 

bijgesteldd worden en dit leidt tot minder betrokkenheid aan de kant van de investeerders. 

Indienn er rechtsvervolging voor dit soort idecn diefstal mogelijk is, kan een syndicaat van 

investeerderss deze problemen oplossen. Syndicaatvorming met andere durfkapitalist en, 

diee van hoge reputatie genieten, verhoogt de collectieve reputatie geriskeerd in de nieuwe 

onderneming.. Gegeven dat rechtsvervolging leidt tot verlies van reputatie, verlaagt een 

syndicaatt de aansporing van de leidende durfkapitalist om het ondernemers' ideen te ste-

lenn door het verhogen van de collectieve reputatie gecommitteerd aan het. nieuwe bedrijf. 

Opp deze wijze zal de betrokkenheid van zowel de durfkapitalist als de ondernemer toene-

menn met als gevolg een groter verwachte bedrij fs waarde. Het model in Hoofdstuk 4 levert 

nieuwee inzichten op voor de academische literatuur door het demonstreren dat reputatie 

eenn belangrijk instrument is om de betrokkenheid van een investeerder bij onderzoek en 

productontwikkelingg te behouden of te verhogen. Daarnaast kent het model een aantal 

testbaree implicaties: i) vorming van syndicaten leidt tot meer innovatie ii) fundamenteel 

onderzoekk projecten worden vaker begeleid door een syndicaat iii ) in de eerste fase van 

hett project worden alleen investeerders met hoge reputatie aangetrokken als syndicaat 

partnerss iv) durfkapitalistcn met hogere reputatie vormen kleinere syndicaten. Dergelijke 

hypothesess zijn nog nooit eerder onderzocht in de empirische literatuur. 
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