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Nico Inberg

✓ In jonge jaren partner Optiver

✓ Fundamentele analyse

✓ 25 jaar beurservaring

✓ Winnaar Gouden Stier 2017

▪ 1993-2002 Optiver

▪ 2003-2012 Cebulon

▪ 2012-2016 Beurswijzer.com

▪ 2016-2020 IEX Premium

▪ 2020- De AandeelHouder.nl 



De AandeelHouder.nl

Plus abonnement

Wekelijks beursmagazine



Hoe en wat van SPAC’s



Populariteit enorm gestegen: Pas op!



Slechte naam SPAC’s: Voorbij de hype





▪ Sponsor – Initieert de SPAC, heeft kennis van de markt

▪ Belegger – legt geld in, weet niet wat hij koopt

▪ PIPE-investeerder – komt erbij als target bekend is

▪ Target – gaat naar beurs via geitenpaadje

Deelnemers



▪ Is initiator van de SPAC

▪ Heeft kennis van de markt

▪ Gaat op zoek en sluit de deal

▪ Wordt vaak fors beloond

▪ Bekende namen: Bill Ackman, Chamath, Arnault, Infestos, Niek Hoek

Sponsor/initiator



▪ Legt geld in

▪ Eerste beleggers krijgen warrants

▪ Stemmen over overnamedoel

▪ Niet goed: geld terug

▪ Vertrouwen in marktkennis sponsor

Belegger



▪ PIPE = Private Investment in Public Equity

▪ Komt erbij als het target bekend is

▪ Op IPO-prijs

▪ Nodig om voldoende geld te hebben

▪ En om beleggers te overtuigen

▪ Bekende namen: Blackrock, Pensioenfondsen, Instituten 

PIPE investeerder



▪ Het over te nemen bedrijf

▪ Zoekt (groei) kapitaal

▪ Wil naar beurs 

▪ Bespaart IPO-traject (onzekerheid en kosten)

▪ Bekende namen: Virgin Galactic, Draftkings, Nikola, CM.COM, Lucid

Target



▪ Warrants bij uitgifte SPAC

▪ Verhandelbaar

▪ Strike Price (meestal €11,50)

▪ Grote partijen gaan voor warrants

Warrants



SPAC Tijdslijn



SPAC Tijdslijn: Voor of tegen



▪ Chamath Palihapitiya

▪ Grote aanjager SPAC’s

▪ (ex-FaceBook)

▪ Virgin Galactic

▪ Clover

De SPACMAN



▪ Fintech – Martin Blessing
▪ Pegasus – Bernard Arnault
▪ Ebacu - Onno v/d Stolpe
▪ ESG Core – Infestos (Alfen)
▪ Tontine – Bill Ackman
▪ Churchill Capital – Michael Klein
▪ Forest Road – Shaquille O’Neal
▪ Executive Network – Paul Ryan
▪ Social Capital (1/6) - Chamath

Bekende SPAC’s op de Beurs



De drie tips van 
Nico Inberg



▪ Pershing Square (Op Damrak)

▪ Enorm trackrecord

▪ Pershing stapt ook in

▪ Eerlijke verdeling

▪ ISIN-Code: US71531R1095

1: Tontine: Bill (SP) Ackman



▪ Pershing Square heeft het recht 
om groot in te stappen bij deze 
SPAC

▪ Interessant om te kijken naar 
PSH zelf

▪ Onderwaardering van 20%

▪ ISIN-Code: GGOOBPFJTF46

1: Tontine: Bill (SP) Ackman



▪ Mensen achter Alfen IPO

▪ Kennis van ESG markt

▪ Zoeken snelle groeier in ESG-
markt

▪ Koers onder intrinsiek

▪ ISIN-Code: NL00150006O3

2: ESG Core: Infestos



▪ Nederlands bedrijf

▪ Laadpalen

▪ Terugkerende inkomsten

▪ Engie mede-aandeelhouder

▪ ISIN-Code: KYG8990D1253.

3: EV-BOX - TPGY



▪ Let goed op de voorwaarden

▪ Wie is de initiator (track record)

▪ Welk bedrijf komt er in?

▪ Geloof je in langetermijn visie 
fusiepartner?

3: Conclusie



De AandeelHouder Plus abonnement

▪ Online Beursmagazine op Zaterdag

▪ Toegang tot de Plus artikelen op de site

▪ Unieke video’s 

▪ Exclusief Chatten met Nico

▪ Deelname aan Plus-events



De AandeelHouder Plus
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