
U wilt uw onderneming verkopen, maar vindt deze stap erg 
groot. Wij horen dit regelmatig. Dat is ook niet zo vreemd, 
want u heeft uw ziel en zaligheid in de onderneming 
gestopt. In veel gevallen is de verkoop van uw onderneming 
de belangrijkste financiële transactie in uw leven. Een 
pre-exit strategie geeft u de mogelijkheid rustig aan het 
idee van verkopen te wennen. Een transactievorm waarbij 
u uw onderneming in 2 etappes verkoopt. De pre-exit 
strategie wint als verkoopstrategie aan populariteit en komt 
steeds vaker voor. Ook in het MKB. In veel gevallen zijn de 
gecombineerde opbrengsten van de twee transacties voor 
de oprichter substantieel hoger dan de opbrengsten van 
verkoop ineens.

Pre-exit strategie 
U wilt uw bedrijf verkopen, maar kunt er nog geen afstand van nemen? 
Dan verkoopt u uw bedrijf toch twee maal.

Hoe werkt een pre-exit?

Voor wie? 

De mogelijkheid om waarde te maximaliseren door 
de onderneming twee keer te verkopen, is met name 
interessant voor ondernemingen met: 
• groeipotentie,
• concurrentievoordelen,
• behoefte aan cash en
• voldoende omvang.

Zij zijn goed gepositioneerd om een investeerder, 
zoals een Private Equity partij  aan te trekken. De 
investering kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor 
overnames, expansie naar het buitenland, verbreding 
van het productassortiment en/of andere investeringen 
om de groei te versnellen.
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Voordelen 

1.  Een deel van de waarde kunt u met de pre-exit 
strategie al verzilveren. 

2.  U kunt samen met een ervaren investeerder in alle 
financiële rust werken aan een groeiplan. 

3.  De investeerder brengt kennis, een netwerk of 
kapitaal in uw onderneming. 

4.  Uw onderneming wordt uitgebreid ondersteund 
door de investeerder bij de verdere uitbreiding van 
uw product portfolio, internationalisatie, verlaging 
van bedrijfsspecifieke risico’s, optimalisatie van 
balansposities en acquisities om de groei van uw 
onderneming te versnellen.

Nadelen 

1.  Participatie is uiteraard niet vrijblijvend.

2.  De investeerder wil zijn gewenste rendement behalen 
binnen 5 tot 7 jaar, dus stelt zich waar nodig actief 
op bij het professionaliseren van uw onderneming. In 
principe kunnen uw onderneming en u hier voordeel 
uit halen, maar wanneer er geen goede klik is tussen 
u als verkoper en de investeerder kan dit vervelende 
situaties opleveren.

3.  Er moet een aanzienlijke overnamefinanciering 
worden aangetrokken, die een bank binnen een 
redelijke termijn terugbetaald wil zien. Dit vereist 
een stabiele, gezonde onderneming met enigszins 
voorspelbare geldstromen.

Hogere bedrijfsresultaten Lager risicoprofiel
Door de grotere bedrijfsomvang 
en verbeterde management
(rapportage) kwaliteit.

Gegroeide onderneming
Uw onderneming is zeer 
waarschijnlijk een aantrekkelijker 
overnamekandidaat voor grotere 
buitenlandse partijen.

Hoe wordt uw onderneming meer waard in de periode tussen de 
eerste verkoop en de tweede verkoop?
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“ Een pre-exit strategie geeft u de mogelijkheid 
rustig aan het idee van verkopen te wennen.”

Evert Everaarts
Senior manager
T +31 (0) 88 676 9722
E evert.everaarts@nl.gt.com
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Contact 
Overweegt u een pre-exit strategie of wilt u hier meer 
over weten? Aarzel niet en neem contact met ons op. 
De fusie- en overname specialisten van Grant Thornton 
beantwoorden graag uw vragen en helpen u bij het 
realiseren van uw pre-exit strategie. Door ons uitgebreide 
(internationale) netwerk vinden wij voor u de investeerder 
die de meeste waarde toevoegt.


