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Persintroductie Nxchange 
 

• Met de komst van Nxchange is het voor uitgevende instellingen nu mogelijk om effecten in 
de notering te laten opnemen en kunnen beleggers vervolgens de effecten 
direct  verhandelen via een gereguleerd platform, zonder dat voor die notering of 
verhandeling de tussenkomst van een bank of broker noodzakelijk is.  
 

• Bedrijven kunnen zowel via het centrale handelsplatform van Nxchange als via een 
geïntegreerde module op de eigen website hun netwerk en communities activeren om 
kapitaal aan te trekken. 
 

• Nxchange combineert de goede elementen van crowdfunding met de voordelen van een 
gereglementeerde markt. Zij biedt naast een primaire markt ook een secundaire markt in een 
transparante, liquide en gereguleerde omgeving. 
 

• Bedrijven die op Nxchange willen noteren kiezen voor ongekende transparantie zodat 
investeerders in staat worden gesteld een goed gefundeerde beleggingsbeslissing te nemen. 
 

• Voor bedrijven betekent Nxchange minder afhankelijkheid van traditionele financiële 
dienstverleners en een efficiëntere toegang tot kapitaal die minder is gericht op handel en 
speculatie dan via een traditionele beurs.  
 

• Voor investeerders biedt Nxchange transparantie en beleggingsmogelijkheden die 
voorheen voorbehouden waren aan een beperkte groep. Bovendien biedt het 
handelsplatform de mogelijkheid tot het onderling verhandelen van effecten in een 
secundaire markt.  
 

• Nxchange heeft een vergunning als gereglementeerde markt en beleggingsonderneming. De 
vergunning voor de gereglementeerde markt is verstrekt door het Ministerie van Financiën. 

 
 
 
 

Algemeen 
 

Is Nxchange een nieuw crowdfundingplatform? 
 
Nee, Nxchange is geen crowdfundingplatform. Het belangrijkste verschil is dat 
crowdfundingplatformen aanzienlijk minder zwaar gereguleerd zijn en geen secundaire markt mogen 
aanbieden.  
 
Verdere verhandeling van effecten (na aankoop) en daarmee een vroegtijdige exit op 
crowdfundingplatformen is daarmee haast onmogelijk voor een belegger. Daarnaast kan op een 
crowdfundingplatform iedere willekeurige onderneming of persoon kapitaal aantrekken zonder dat er 
enig toezicht is. 
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Nxchange is een volledig uitgeruste beurs waar bedrijven effecten in een primaire markt kunnen 
uitgeven om te voorzien in hun kapitaalbehoefte. Daarnaast kunnen investeerders de effecten 
onderling verhandelen in een secundaire markt, waar veiligheid en transparantie worden 
gewaarborgd door Nxchange.  
 
Zo lang uitgevende instellingen voldoen aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange zijn er geen 
beperkingen voor de emissies. Voor investeerders zijn er geen beperkingen in minimale 
ordergroottes.  
 
Nxchange combineert de goede elementen van crowdfunding (direct het eigen netwerk of 
community aanspreken) met de voordelen van een gereglementeerde beurs (primaire en secundaire 
markt in een gereguleerde omgeving).  
 
 

Is Nxchange een nieuwe beurs? 
 
Ja, Nxchange is bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland geregistreerd als gereglementeerde 
markt en als beleggingsonderneming en staat als zodanig in Nederland onder toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. Nxchange biedt haar diensten aan 
onder hetzelfde toezichtregime als traditionele beurzen. De vergunning van Nxchange voor een 
gereglementeerde markt is verstrekt door het Ministerie van Financiën. 
 
Nxchange combineert de elementen van crowdfunding die succesvol zijn gebleken (direct het eigen 
netwerk of community aanspreken) met de voordelen van een gereglementeerde beurs (primaire en 
secundaire markt in een transparante, liquide en gereguleerde omgeving).  
 
 

Concurreert Nxchange met Euronext? 
 
Ja, Nxchange concurreert met Euronext en alle andere traditionele gereglementeerde markten en 
multilaterale handelsfaciliteiten (MTF’s). Nxchange opereert onder dezelfde vergunnning als Euronext 
en biedt uitgevende instellingen de mogelijkheid om haar effecten te verhandelen in een 
transparante, liquide en gereguleerde omgeving.  
 
In eerste instantie zal er naar verwachting beperkte liquiditeit aanwezig zijn op Nxchange. 
Daartegenover staat dat via Nxchange de uitgevende instelling rechtstreeks haar commmunity kan 
aanspreken bij een emissie van effecten en minder afhankelijk is van de traditionele financiële 
dienstverleners zoals banken, investment banks, brokers, fondsmanagers, venture capitalists en 
private equity partijen. Daarnaast heeft Nxchange het noteringsproces substantieel vereenvoudigd in 
samenwerking met een aantal gerennomeerde advocaten- en accountantskantoren. Een uitgevende 
instelling kan, indien zij voldoet aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange, waaronder de 
geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, zelf op zeer (kosten- en tijds)efficiente wijze 
haar notering realiseren en effecten gaan uitgeven op Nxchange. 
  
Zo lang uitgevende instellingen voldoen aan de noteringsvoorwaarden van Nxchange, waaronder de 
geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, zijn er geen beperkingen voor de grootte 
van emissies. Voor investeerders zijn er geen beperkingen in minimale ordergroottes.  
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Wat wordt er bedoeld met een gedecentral iseerde beurs? 
 
Waarom zou je geen aandelen KLM kunnen aankopen op de website van KLM zelf? Waarom zou je 
fondsen die worden aangeboden door een financiële instelling niet kunnen verhandelen op de 
website van de financiële instelling zelf? 
 
Effecten die op Nxchange genoteerd staan, zijn aan te kopen in een primaire uitgifte of op de 
secundaire markt, via het centrale handelsplatform op de website van Nxchange en via de website 
van de uitgevende instelling zelf. 
  
Nxchange is daarmee als het ware de eerste ‘whitelabelled’ beurs. Investeerders zijn niet meer 
aangewezen op een centrale beurs, maar kunnen op de website van de uitgevende instelling direct 
aandelen kopen in een primaire uitgifte of handelen in een secundaire markt. Nxchange stelt 
daarmee de uitgevende instellingen in staat om direct hun eigen communities of netwerk te activeren 
om te voorzien in hun eigen kapitaalbehoefte. De uitgevende instelling is hierdoor minder afhankelijk 
van de traditionele financiële dienstverleners om te voorzien in hun kapitaalbehoefte.  
 
Nxchange zorgt ervoor dat de uitgevende instelling volledig wordt ontzorgd als het gaat om het 
beschikbaar stellen van de beurs/het handelsplatform. Nxchange is de vergunninghouder van het 
handelsplatform; Nxchange accepteert en valideert de investeerders (customer due diligence); 
Nxchange faciliteert het orderproces en de clearing en settlement van transacties; Nxchange 
faciliteert de uitgevende instelling in grote mate om compliant te zijn met de noteringsvoorwaarden, 
waaronder de geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, via een compliance module; 
Nxchange biedt het bedrijf en de investeerders de mogelijkheid om via het platform van Nxchange 
(al dan niet anoniem) rechtstreeks met elkaar in contact te komen. 
 
 

Over welke vergunning(en) beschikt Nxchange? 
 
Nxchange is bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland geregistreerd als gereglementeerde 
markt en als beleggingsonderneming en staat als zodanig in Nederland onder toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V. Nxchange biedt haar diensten aan 
onder hetzelfde toezichtregime als traditionele beurzen. De vergunning van Nxchange voor een 
gereglementeerde markt is verstrekt door het Ministerie van Financiën. 
 
 

Hoe is het idee voor Nxchange ontstaan? 
 
Steeds meer bedrijven willen minder afhankelijk zijn van financiële dienstverleners bij het aantrekken 
van financiering. Er is gebleken dat bedrijven die grote netwerken en communities hebben, prima in 
staat zijn zelf investeerders te overtuigen om financiering te verstrekken. Funding aantrekken en het 
verhandelen van effecten is echter (terecht) onderworpen aan streng toezicht. Nxchange heeft 
daarop ingespeeld door een gedecentraliseerde beurs te ontwikkelen, die de uitgevende instelling 
volledig ontzorgt als het gaat om het beschikbaar stellen van de beurs/het handelsplatform. 
Nxchange is de vergunninghouder van het handelsplatform; Nxchange accepteert en valideert de 
investeerders (customer due diligence); Nxchange faciliteert het orderproces en de clearing en 
settlement van transacties; Nxchange faciliteert de uitgevende instelling in grote mate om compliant 
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te zijn met de noteringsvoorwaarden, waaronder de geldende wet- en regelgeving van een publieke 
notering, via een compliance module; Nxchange biedt het bedrijf en de investeerders de 
mogelijkheid om via het platform van Nxchange (al dan niet anoniem) rechtstreeks met elkaar in 
contact te komen. 
 
In de tijd van sociale netwerken is het logisch om ook voor effectenhandel met een oplossing te 
komen waarbij bedrijven en investeerders elkaar rechtstreeks kunnen vinden.  
 
 

Wie zi jn de bestuurders van Nxchange? 
 
Marleen Evertsz 
Marleen Evertsz is mede-oprichter en chief executive officer van Nxchange. Voorheen was zij 
managing director bij handelshuis Optiver, waar zij de verantwoordelijkheid over alle Amerikaanse 
activiteiten en ruim 150 optiehandelaren droeg. Nadat zij terugkeerde naar Nederland, heeft zij 
GoldRepublic, een online handelsplatform voor fysieke edelmetalen, opgericht. De software van 
GoldRepublic is in 2013 verkocht aan Monopink International N.V. en wordt inmiddels wereldwijd 
gebruikt door toonaangevende organisaties die fysieke edelmetalen verhandelen in de retailmarkt. 
 
Geesje Boon 
Geesje Boon is chief financial officer van Nxchange. Voorheen was zij financieel directeur en later 
algemeen directeur bij Today’s Groep. Daar bouwde zij een bewezen track record op, op het gebied 
van financieel, operationeel en risicomanagement in de financiële sector.  
 
 

Wie zi t ten er in de Advisory board van Nxchange? 
 
De Advisory board waarborgt de strategische richting van Nxchange. Maar dat niet alleen: zij heeft 
een belangrijke adviserende stem in het al dan niet toelaten van bedrijven aan Nxchange. Bovendien 
waarborgt zij met haar expertise onze toewijding aan 'corporate governance' van het allerhoogste 
niveau voor de gehele beurs. 
 
Hans Verkoren 
Hans Verkoren was lid van de Raad van Bestuur van de Postbank en is de oprichter van ING Direct. 
Daarnaast was Verkoren van 2004 tot 2006 ook lid van de Raad van Bestuur ING Group/ ING Bank. 
Verkoren heeft altijd veel belang aan innovatie gehecht. In de praktijk uitte hij dat door de 
succesvolle internetbank ING Direct vanaf de grond af op te bouwen. Onder zijn leiding werden 
onder andere het pinnen, online bankieren en 'discount brokerage' uitgerold. ING Direct werd de 
grootste internetspaarbank ter wereld en het grootste internationale succes uit de Nederlandse 
bancaire geschiedenis.   
 
Piet Klaver 
Piet Klaver stond van 1998 tot 2006 aan het roer van het grootste niet-beursgenoteerde familiebedrijf 
van Nederland, SHV Holdings. Als CEO van SHV Holdings, een Nederlands concern met een 
jaaromzet van meer dan €14 miljard, ervoer hij het reilen en zeilen, bij SHV-onderdelen zoals Makro, 
Mammoet en Nutreco. Van 2009 tot 2013 was Klaver voorzitter van de raad van commissarissen 
van ING Group. Klaver is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Dura Vermeer 
Groep, PostNL, Blokker Holding en lid van de Raad van Commissarissen van SHV Holdings.   
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Randal Mei jer 
Randal Meijer was van 2008 tot 2011 CEO van Optiver. Onder zijn bewind groeide Optiver uit tot 
één van ‘s werelds grootste en bekendste 'market makers'. Na zijn vertrek bij Optiver richtte Meijer 
zijn eigen Venture Capital-fonds op. 
 
Koen Beent jes 
Koen Beentjes was van 2009 tot 2014 CEO van BinckBank, een beursgenoteerde beleggersbank. 
Onder zijn leiding behield BinckBank haar leidende positie als grootste online broker van Nederland. 
Binckbank heeft daarnaast vestigingen in België, Frankrijk, Italië en Spanje. De depots van haar 
klanten hebben een waarde van meer dan twintig miljard euro. Naast online brokerage bouwde hij 
het online vermogensbeheer van Alex Vermogensbeheer grootschalig uit, richtte hij samen met 
Optiver MTF TOM op en ging hij een samenwerking aan met de Delta Lloyd; zij zetten gezamenlijk de 
eerste Nederlandse premiepensioen instelling BeFrank op. Voorafgaand aan Binckbank werkte 
Beentjes meer dan 20 jaar bij ING Groep, waarvan een groot deel bij ING Direct. 
 
 

Wat zi jn de voordelen voor de genoteerde bedri jven? 
 
Efficiëntere toegang tot kapitaal: voor bedrijven betekent Nxchange snelle en directe toegang tot 
publiek kapitaal, zonder een al te complex en kostbaar traject om een notering te realiseren. 
 
Minder afhankelijkheid van traditionele financiële dienstverleners: voor bedrijven betekent Nxchange 
minder afhankelijkheid van de traditionele financiële dienstverleners. Via Nxchange kunnen bedrijven 
nu rechtstreeks aandelenkapitaal of vreemd vermogen aantrekken zonder tussenkomst van een 
bank. Uitgevende instellingen zijn niet meer enkel afhankelijk van investeringsbanken of brokers voor 
het plaatsen van emissies, maar kunnen nu zelf uitgifte doen van effecten bij hun eigen netwerk en 
communities. Voor bedrijven die in de early stage investment-fase zitten is Venture Capital of Private 
Equity niet meer de enige oplossing voor financiering.  
 
Meer begrip en loyaliteit van de belegger: doordat investeerders en genoteerde bedrijven direct aan 
elkaar gekoppeld worden, krijgt de uitgevende instelling directer en sneller feedback vanuit de 
community. Daardoor is het model vooral gericht op (langetermijn)financiering en minder  op 
daghandelaars (zonder die uit te sluiten).  
 
Liquiditeit bieden aan (bestaande) aandeelhouders: aandeelhouders kunnen de effecten onderling 
verhandelen op een secundaire markt, waar veiligheid en transparantie worden gewaarborgd door 
Nxchange.  
 
Toegang tot nieuw type investeerder: het handelsplatform van Nxchange brengt de mogelijkheid een 
nieuw type investeerder aan te spreken dat (kortetermijn)rendement mogelijkerwijs niet meer als 
enige nastreeft. Nxchange is ook uitermate geschikt om bedrijven te financieren die andere 
langetermijndoelstellingen nastreven op het gebied van medtech, biotech (bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen) of cleantech. 
 
Kapitaliseren van investering in eigen community: het uitgeven van effecten kan via het centrale 
handelsplatform van Nxchange (www.nxchange.com), maar het platform kan ook naadloos in de 
eigen website worden geïntegreerd. Daarmee wordt het tevens mogelijk om eigen klanten, leden of 
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andere (social media)-communities, waaronder ook de minder actieve investeerders, te 
enthousiasmeren voor een investering in een bedrijf. Het investeerdersbestand dat daardoor 
aangesproken kan worden is vele malen groter. 
 
 

Wat zi jn de voordelen voor investeerders? 
 
24/7 handel en realtime Delivery Versus Payment (DVP) settlement: effecten kunnen 24/7 
verhandeld worden op Nxchange. Op het moment van een transactie vindt er een realtime levering 
en betaling  van effecten plaats. 
 
Transparantie: via een publieke Q&A op de community pagina van de uitgevende instelling kunnen 
investeerders direct hun vragen stellen aan het bedrijf, en kan het bedrijf op haar beurt rechtstreeks 
met haar kapitaalverschaffers in dialoog treden. Alle financiële informatie en onderliggende stukken 
zijn op het platform beschikbaar en belangrijke informatie wordt direct door het bedrijf via het 
platform aan de belanghebbenden verstrekt. Het (social media) sentiment rondom de uitgevende 
instelling wordt inzichtelijk gemaakt en ook rapporten van analisten zijn beschikbaar. Het platform 
biedt daarnaast een forum waarop investeerders met elkaar kunnen communiceren en ideeën uit 
kunnen wisselen. Daarmee biedt Nxchange een gelijk speelveld voor alle partijen. 
 
Collectieve wijsheid van de community: het platform van Nxchange biedt een forum waarop 
investeerders met elkaar kunnen communiceren en ideeën uit kunnen wisselen. Daarnaast kunnen 
investeerders rechtstreeks met elkaar in contact treden door persoonlijke berichten aan elkaar. 
Tevens kan iedereen die aan de noodzakelijke criteria voldoet op Nxchange analyses over de 
uitgevende instelling publiceren en zijn deze analyses voor iedereen beschikbaar. 
 
Directe betrokkenheid bij het bedrijf: voorrechten die normaal alleen zijn voorbehouden aan 
meerderheids- of aanmerkelijk belang aandeelhouders gelden nu voor iedere belegger. 
 
Toegang tot IPO’s: de belegger heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan voorheen minder 
toegankelijke IPO’s of emissies. 
 
Verhandeling van effecten op een gereglementeerde markt: effecten kunnen verhandeld worden in 
een transparante, liquide en gereguleerde secundaire markt. 
 
 

Wat kan men verwachten van de l iquiditei t? 
 
Effecten op Nxchange kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week verhandeld worden. 
  
Prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Nxchange ziet eventuele beperkte liquiditeit door 
lagere handelsvolumes niet als een probleem. Voor alles is een prijs; als iemand wil verkopen zal 
diegene met zijn prijs moeten zakken totdat een geïnteresseerde koper de prijs evenaart. Als iemand 
wil aankopen en er zijn geen stukken beschikbaar, dan zou hij zijn prijs moeten verhogen. 
 
Voor sommige effecten is het heel goed mogelijk dat Nxchange in de toekomst 'market makers' gaat 
aantrekken. 
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Welke soorten effecten kunnen verhandeld worden op Nxchange? 
 
Aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en icbe's (instelling voor collectieve beleggingen en 
effecten -> fondsen). 
 
 

Welke soort effecten zal waarschi jnl i jk het meest genoteerd 
worden? 
 
Aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en icbe's. 
 
 

Hoe worden transacties op Nxchange gesetteld? 
 
Transacties op Nxchange worden 24/7 realtime DVP gesetteld. Nxchange is hiertoe in staat omdat 
alle effecten die op Nxchange genoteerd staan niet elders zijn genoteerd en omdat de clearing en 
settlement op het platform van Nxchange zelf geregeld worden. 
 
 

Hoe wordt de realt ime-sett lement van transacties gewaarborgd? 
 
Het is niet mogelijk om op Nxchange een order te plaatsen zonder te beschikken over de effecten of 
het geld. Daarnaast vindt er op het moment van de transactie wederom een clearing plaats. 
Transacties kunnen alleen gerealiseerd worden als de verkoper beschikt over de effecten en als de 
koper beschikt over de fondsen. 
 
 

Waar zi jn de effecten die op Nxchange verhandeld worden 
opgeslagen? 
 
De effecten worden bij Euroclear in een girodepot aangehouden. Deze worden bij koop op naam 
gesteld en vallen onder de reikwijdte van de Wet giraal effectenverkeer. Deze wet voorziet erin dat de 
belegger zelf en rechtstreeks, zonder tussenkomst van Nxchange of een ander, gerechtigd is tot zijn 
financiële effecten. Uit de administratie van Nxchange blijkt welke accounthouder recht heeft op 
welke financiële effecten. 
 
 

Hoe verschi l len de noteringseisen van de eisen die Euronext stelt? 
 
Op Nxchange kunnen bedrijven, indien zij voldoen aan de noteringsvoorwaarden, waaronder de 
geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, noteren zonder een listing agent. Bedrijven 
nemen zelf de verantwoordelijkheid om hun bedrijf klaar te maken voor een IPO en dienen dat 
vervolgens te demonstreren naar de markt. Dit geeft de uitgevende instelling meer flexibiliteit bij het 
selecteren van adviseurs. Daarnaast is zij niet meer afhankelijk van de listing agent bij het plaatsen 
van de effecten. 
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Bij Euronext of andere traditionele beurzen heb je een listing agent nodig. Over het algemeen is dit 
een kostbare aangelegenheid en is de uitgevende instelling volledig afhankelijk van deze partij bij het 
plaatsen van de effecten. 
 
 

Is er een bepaalde sectorfocus?  
 
Nxchange heeft geen sectorfocus. 
 
 

Wie heeft de software van Nxchange ontwikkeld? 
 
Nxchange draait op een handelsplatform dat ontwikkeld is door Monopink International N.V. 
 
 

Wat zi jn de reacties van banken en brokers? 
 
Er zijn banken die zich terdege realiseren dat ze op diverse vlakken te maken krijgen met de 
ontwikkeling van fintech-innovaties en dat daar concurrentie vanuit zal gaan. Wij zijn daar weliswaar 
ook onderdeel van, maar ontvangen toch een positieve respons. We hebben zelfs al gesprekken 
gevoerd met enkele bankinstellingen over hun eigen notering op Nxchange.  
 
 

Hoe is het contact tussen Nxchange en Fastned als lancerende 
klant ontstaan?  
 
Fastned is van het begin af aan bij de ontwikkeling van Nxchange betrokken. Fastned had een 
duidelijke behoefte om minder afhankelijk te zijn van de traditionele financiële dienstverleners bij het 
realiseren van haar funding. Daarnaast beschikt Fastned over een grote community. Nxchange heeft 
daarop ingespeeld en een platform ontwikkeld dat voldoet aan de behoefte van een snelgroeiende 
organisatie, die meer controle wil over de financiering van haar bedrijfsactiviteiten. 
 
 

Fastned schort haar notering op NPEX op. Waarom is dat? 
 
De reden voor Fastned om de overstap te maken naar deze nieuwe pan-Europese beurs is dat dit 
goed aansluit bij haar Europese uitbreidingsplannen. Hiervoor is veel kapitaal nodig en het feit dat 
Nxchange een volledig gereglementeerde beurs is, maakt het platform aantrekkelijk voor grotere 
partijen met meer beleggingscapaciteit.  
 
 

Wanneer verwacht Nxchange het volgende bedri j f  te noteren? 
 
Nxchange verwacht binnen het komende jaar circa 10 nieuwe bedrijven te noteren. 
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Gaat Nxchange een grote advertentiecampagne opzetten? 

 
Nee. De uitgevende instellingen zullen zelf de marketing doen voor het aantrekken van financiering 
binnen hun eigen community. Nxchange richt zich puur op het ontzorgen van bedrijven als het gaat 
om het beschikbaar stellen van de beurs/het handelsplatform. Nxchange is de vergunninghouder 
van het handelsplatform; Nxchange accepteert en valideert de investeerders (customer due 
diligence); Nxchange faciliteert het orderproces en de clearing en settlement van transacties; 
Nxchange faciliteert de uitgevende instelling in grote mate om compliant te zijn met de 
noteringsvoorwaarden, waaronder de geldende wet en regelgeving van een publieke notering, via 
een compliance module; Nxchange biedt het bedrijf en de investeerders de mogelijkheid om via het 
platform van Nxchange (al dan niet anoniem) rechtstreeks met elkaar in contact te komen. 
 
 
 

Noteren aan Nxchange 
 

Wat zi jn de noteringsvoorwaarden van Nxchange? 
 
Nxchange is toegankelijk voor pan-Europese bedrijven van iedere omvang na het voldoen aan 
noteringsvoorwaarden. De volledige noteringsvoorwaarden van Nxchange zijn uitgeschreven en 
gedeponeerd  bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. De noteringsvoowaarden omvatten 
onder andere de volgende, door de wet vereiste, criteria: 
 
Prospectus 
Bedrijven die noteren aan Nxchange dienen te beschikken over een door de AFM goedgekeurde 
prospectus (of een vergelijkbaar document als de onderneming kwalificeert voor een vrijstelling). 
 
Financiële rapportage 
Bedrijven die noteren aan Nxchange en een geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening 
opstellen, dienen deze op te stellen conform IFRS zoals goedgekeurd door de EU en BW 2 Titel 9. 
Ondernemingen die uitsluitend een enkelvoudige jaarrekening opstellen (zoals beleggingsfondsen) 
mogen rapporteren conform algemeen aanvaarde grondslagen voor financiele verslaggeving in 
Nederland (Dutch GAAP) en BW2 Titel 9. 
 
Corporate Governance Code 
Bedrijven die noteren aan Nxchange dienen te voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance 
Code. Indien  (aan delen hiervan)  niet wordt voldaan, moet worden uitgelegd waarom er niet wordt 
voldaan (het zogenaamde comply or explain-principe). 
 
 

Kunnen bedrijven die in de eerste instantie geen notering (nodig) hebben op 
Nxchange ook deelnemen aan de community die actief is op Nxchange of hun 
eigen community onderhouden via Nxchange? 
 
Ja. Nog voordat een bedrijf zich wil noteren, kan het bedrijf zich toevoegen aan de community van 
Nxchange. Het bedrijf kan dan hiervoor ook haar eigen netwerk en communities en de bestaande 
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community van Nxchange uitnodigen. Op deze manier kiest het bedrijf er in de pre-IPO fase al voor 
om haar community van specifieke informatie te voorzien en kan ze peilen of er belangstelling is voor 
een emissie. 
 
 

Hoe kunnen bedri jven die succesvol zi jn gecrowdfund op 
Nxchange noteren voor een volgende kapitaalronde? 
 
Ieder bedrijf kan noteren op Nxchange, mits zij voldoet aan de noteringsvoorwaarden. Ook bedrijven 
die reeds gecrowdfund zijn in een vorige kapitaalronde komen dus in aanmerking. Zij kunnen 
effecten noteren die via crowdfunding in bezit kwamen van investeerders. Door de notering aan 
Nxchange kan een bedrijf als het ware een transparante secundaire markt voor deze effecten 
aanbieden aan haar aandeelhouders en investeerders van het eerste uur. 
 
 

Kunnen bedri jven die op een andere beurs een notering hebben 
hetzelfde product noteren aan Nxchange? 
 
Nee, in beginsel staat Nxchange geen dual listings van hetzelfde effect toe, omdat Nxchange dan 
geen directe settlement kan garanderen. Bedrijven die een specifiek effect willen noteren aan 
Nxchange, zouden het product dan eerst moeten de-listen van de andere beurs alvorens over te 
gaan tot een notering op Nxchange. 
 
 

Is er een minimumbedrag dat via Nxchange geëmitteerd kan 
worden? 
 
Nee, zo lang een uitgevende instelling voldoet aan de noteringsvoorwaarden, waaronder de 
geldende wet- en regelgeving van een publieke notering, mag zij noteren en effecten emitteren aan 
Nxchange.  
 
 

Is er een maximumbedrag dat via Nxchange geëmitteerd kan 
worden? 
 
Nee er is geen maximumbedrag dat via Nxchange geëmitteerd kan worden. 
 
 

Wat kost het aanvragen van notering, is er set up fee, notering 
fee, andere jaarl i jkse kosten? 
 
Bedrijven die willen noteren aan Nxchange betalen een set-up fee en een jaarlijkse license fee om 
gebruik te kunnen maken van het handelsplatform van Nxchange. Voor de specifieke kosten wordt 
verwezen naar de tarievenpagina van Nxchange. 
 
 



	

	 12	

Er is dus geen minimumuitgif tebedrag voor bedri jven die een 
notering aanvragen. Maar vanaf welk bedrag loont het de moeite? 
 
Het aanvragen van de notering en het klaarstomen van een organisatie kost wel degelijk een 
inspanning in tijd en geld. Daarnaast is er sprake van een set-up fee en jaarlijkse license fees. Om 
die reden verwachten wij dat bedrijven die minder dan EUR 1.000.000,- aan willen trekken, 
waarschijnlijk minder interesse zouden kunnen hebben in Nxchange. Maar technisch gezien kan ook 
voor een emissiebedrag van EUR 10.000,- een notering worden aangevraagd. 
 
 

 
Beleggen op Nxchange 
 
Kun je via je broker of bank effecten aankopen en verhandelen op 
Nxchange? 
 
Op dit moment zijn er geen brokers of banken die aansluiting hebben bij Nxchange. In de toekomst 
zal dit wel mogelijk zijn, mits de brokers of banken zich conformeren aan de werking van Nxchange. 
 
 

Wat kost het aanmaken van een account op Nxchange voor 
investeerders? 
 
Investeerders kunnen kosteloos een account aanmaken op Nxchange. 
 
 

Hoe omschri j f t  u het prof iel van de investeerders die u denkt aan 
te spreken? 
  
Het profiel van de investeerder zal per genoteerd bedrijf verschillen. Afhankelijk van het financiële 
instrument, het bedrijf, de fase en de branche waarin het bedrijf zich bevindt, zal een verschillende 
doelgroep worden aangesproken.  
 
 

Zi jn er transactiekosten op Nxchange voor investeerders? 
 
Ja, investeerders betalen transactiekosten en een bewaarloon voor de effecten die zij aanhouden op 
Nxchange. Voor de specifieke kosten wordt verwezen naar de tarievenpagina van Nxchange. 
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Diversen 
 

Wat voor vacatures heeft Nxchange op dit moment? 
 
Zie hiervoor de vacaturepagina van Nxchange. 
  
 

Wat zi jn de openingsti jden van Nxchange?  
 
Investeerders kunnen 24/7 handelen op Nxchange. Nxchange is bereikbaar gedurende reguliere 
openingstijden voor specifieke vragen en support.  


