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Beursnoteringen – Verhandelbaar of technisch; Wat betekent dat 
überhaupt? 
Deel 1 
  

Af en toe horen we als investeerders of potentiële investeerders over beursnoteringen op de lokale 

effectenbeurs, de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX). We weten in enigermate dat er 

lokale noteringen zijn, zoals de Building Depot Bonds, de EoM Bonds en de Curaçao Heritage 

Fund Bonds. Maar we horen ook dat er een aantal noteringen uit het buitenland zijn. Er zijn 

bijvoorbeeld nogal wat Aziatische beursnoteringen. Ik denk dat uw eerste gedachte is: waarom zijn 

er in hemelsnaam Aziatische bedrijven op onze lokale beurs genoteerd? Wat is daar aan de hand? 

Waarom komen ze hierheen? Wat betekent dat überhaupt voor mij als investeerder of potentiële 

belegger? Wat betekent dat voor deze bedrijven? 

Alvorens we ingaan op de details van deze beursnoteringen van overzee, gaan we het noteren op 

de DCSX in het algemeen verkennen. Wat bedoelen we als we het hebben over beursnoteringen 

op de DCSX? Wat is dat eigenlijk? Zijn het aandelen, obligaties of iets anders? 

DCSX-noteringen bestaan uit een aantal effecten die door een grondig beoordelingsproces zijn 

gegaan door de beurs, die is gebaseerd op de “Stock Exchange Law van 1998”, zodat het effect 

kan worden goedgekeurd voor notering aan de beurs en soms ter beschikking kan worden gesteld 

voor beleggers ter verhandeling. De noteringen zijn momenteel op vermogen gebaseerd, zoals 

aandelen, op schulden gebaseerde obligaties en andere soorten beleggingen zoals 



beleggingsfondsen of certificaten. Over het algemeen proberen ondernemingen die een beroep 

willen doen op beurzen als DCSX een bepaald geldbedrag in te zamelen om een project te 

financieren of de liquiditeit/verhandelbaarheid van de beursgenoteerde effecten te verbeteren ten 

voordele van hun investeerders. Deze zal ik aanduiden als "traditionele of reguliere" noteringen en 

waarvan ik geloof dat u er meer bekend mee bent; voor deze noteringen is handel gewoonlijk 

gebruikelijk. 

Sommige ondernemingen, en vooral die van overzee die we eerder noemden, zijn op zoek naar 

internationale beurzen zoals Curaçao, niet hoofdzakelijk voor liquiditeit, verhandelbaarheid of het 

inzamelen van geld, maar zodat hun beursgenoteerde onderneming kan profiteren van de 

nalevingsvereisten die DCSX als een beurs biedt bepaalde economische voordelen in hun 

thuisland. Deze noteringen worden "technische noteringen" genoemd en ze hebben speciale 

vereisten om te worden goedgekeurd door DCSX. Daarom kunnen aandelen, obligaties of 

beleggingsfondsen proberen de reguliere verhandelbare vermeldingsstatus of een technische 

vermeldingsstatus te verkrijgen, en dit hangt allemaal af van de belangrijkste reden voor hun 

aanvraag om genoteerd te worden. Als het bijvoorbeeld om andere redenen dan kapitaalverhoging 

gaat, zou het eigen aandeel of de obligatie waarschijnlijk een aanvraag voor een technische 

vermelding doen. Wanneer u echter op zoek bent om kapitaal/geld in te zamelen of vaak te worden 

verhandeld, is een traditionele of reguliere vermeldingsstatus wat u zoekt. 

Ok, er zijn technische noteringen en ondernemingen willen om verschillende redenen worden 

genoteerd. Waarom dan niet in hun thuisland of op grotere, meer herkenbare effectenbeurzen? 

Met de kleine economie en bevolking van Curaçao is het vrij begrijpelijk dat DCSX nooit zou 

kunnen concurreren met bijvoorbeeld de NYSE of NASDAQ of zelfs de beurs van Tokio. Dus 

waarom DCSX? Juist! Daarom is DCSX zo'n geweldige oplossing voor internationale bedrijven 

die op zoek zijn naar technische vermeldingen. Voor de meeste ondernemingen zal een vermelding 

op de Nasdaq te duur zijn om de voordelen die ze willen behalen of thuis willen bereiken te 

rechtvaardigen. Dergelijke voordelen zouden wederom pure nalevingsvoordelen kunnen zijn. 

DCSX biedt een betaalbare, een regulerende, sterke beursoplossing voor kleine internationale 

ondernemingen die op zoek zijn naar een kans om te ervaren wat een beursnotering inhoudt, 

voordat ze uiteindelijk groot genoeg worden om zich het geld en de middelen te kunnen 

veroorloven die grotere beurzen zoals NASDAQ vereisen. 

Nu we hebben vastgesteld welke soorten vermeldingen door de DCSX worden aangeboden en 

waarom onze lokale beurs een overtuigende waardepropositie van een efficiënte 

regelgevingsomgeving voor technische noteringen biedt, zal deel 2 van dit onderwerp de 



belangrijke vereisten onderzoeken die alle noteringen - zowel traditionele en technische - in eerste 

instantie dienen te presenteren dat ze bij de DCSX mogen worden genoteerd en, het 

allerbelangrijkste, de vereisten die op permanente basis nodig zijn om te zorgen dat de regels van 

de Exchange worden nageleefd om een doorlopende noteringsstatus te garanderen. 

Volg Investor’s Corner voor alles dat u over het Creëren van Rijkdom wilt weten! 

Deze editorial wordt door de DCSX in samenwerking met Vertex Investments aan u aangeboden. 
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