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. De markt voor ‘direct
lending’ is de laatste
jaren explosief gegroeid.. Voor Europese trans-
acties ligt $80 mrd klaar.. De oververhitting en
een gebrek aan trackre-
cord roepen vragen op.. Beleggers in fondsen
zijn uit op een hogere
risicopremie.

T
oenoprichter JoostRomeijn inde-
cember eenmeerderheidsbelang
in zijn reisorganisatie Sunweb ver-
kocht aanprivate-equityhuis Triton,
moest het geld ergens vandaanko-
men. Zoals gebruikelijk bij overna-

mesdoordurfinvesteerdersfinancierdeTriton
de transactie grotendeelsmet schuld.Maardat
geld kwamniet vandebank, of vandepublieke
kapitaalmarkt.

Inplaats daarvanwenddeTriton zich tot de
alternatieve vermogensbeheerder Pemberton.
Waar eenfinanciering als deze inhet verleden
waarschijnlijk door eengroepbankenof schuld-
beleggerswas verstrekt,wasPemberton in één
keer goed voorhethele bedrag.Deprecieze
grootte is niet openbaar,maarduidelijk is dat
het ommeerdan€100mlnging.

DePemberton-Triton-deal is een voorbeeld
van ‘direct lending’, directefinanciering vanbe-
drijven (dus zonderbank) door een institutione-
le belegger.Dit alternatief voorbankleningenen
dekapitaalmarkt heeft inEuropa een stormach-
tige ontwikkelingdoorgemaakt.

‘90% vanonsbeheerd vermogenkomt van
pensioenfondsenenverzekeraars’, zegt Pember-
ton-partnerEricCapp. ‘We zijn een vrij conser-
vatievefinancier.We zijnduurderdanbanken,
maarbiedendebiteurenookflexibiliteit. Dat is
geenkwestie van excessieve risico’s.Wewerken
metbeperktehefbomen, endat past bij de con-
servatieve aard vanonze investeerders.’

Sindshet einde vandefinanciële crisis is het
beheerd vermogen vanopEuropagerichtedi-
rect-lendingfondsen ruimverzeventigvoudigd
tot $213mrd, blijkt uit cijfers vandataverzame-
laar Preqin.Wereldwijd is dat $769mrd. Vorig
jaar haalden42nieuwe fondsen$37mrdopom
inEuropa te investeren.Dat is geen record,maar
nog steeds veel. En voordekomende vijf jaar
voorspelt Preqinnog eens een verdubbeling.

ONGEMAK
Wereldwijd is dedirect-lendingmarkt inmiddels
evengroot als die voor converteerbare
obligaties, becijfertGoldmanSachsAsset
Management.Daarmeebeloopt direct len-

In het kort

ding eenkwart vandemarkt voor risicovolle of
high-yieldobligaties.

Degroei vandirect lending, een variant van
‘private debt’ (directefinanciering vanbedrij-
ven), leidt links en rechts tot ongemak.Concur-
rerendefinanciers beklagen zichover afkalving
van leenstandaarden. Anderenmaken zich
zorgenover de verschuiving van risico vande
gereguleerdebancaire sectornaar zogenoem-

M A R K T E N

Groeidirect lending
de schaduwbanken.Maarde aanwezigheid
vandeze spelers biedt bedrijvenookmeer
financieringsmogelijkheden.

‘De groei vandirect lendingpast precies in
het Juncker-plan, dat eropgericht is de afhanke-
lijkheid vanEuropesebedrijven vanbanken te
verminderen’, zegtMenno vandenElsaker, bij
ambtenarenpensioenbeleggerAPGverantwoor-
delijk voorde alternatieve schuldbeleggingen.
‘Alternatievefinanciersmoetenwelhunhuis-
werkdoen.Wewetendat dit een risicovoller seg-
ment is binnendemarkt vanbedrijfsschulden.’

Direct-lendingfondsenhebbenhet tijmee. Ze
zijn in eengat gesprongen: definanciële crisis
leverdebankeneenflinkekater en strengere re-
guleringop.Hun leenbereidheid is daardoor te-
ruggelopen. Enna jaren vaneconomische voor-
spoeden ruimmonetair beleid is eenenorme
hoeveelheid geldop zoeknaar eenbestemming.

PatrickMarshall, die bij deBritse vermogens-
beheerderHermes tweeprivate-debtfondsen
beheert, is ‘behoorlijk bearish’ (negatief) over
deontwikkelingen indemarkt. ‘Ikhebbijmijn
hele teamhetwoord “discipline” opde compu-
ters geschreven. Ikdenkdat demarkt extreem
agressief ismomenteel.’

Die discipline staat onderdrukdoorde sterke
concurrentie omdeals, vooral bij de kleinere
fondsen. Volgensde laatste cijfers vanPreqin
hebbendirect lenders voorEuropa$80mrdaan
‘dry powder’ (toegezegdmaarnogniet belegd
geld) opdeplank liggen.Het lijkt onvermijdelijk
dat beheerders druk zullen voelenomtransac-
ties te doen, ook als zedaarbij concessiesmoe-
tendoen. ‘Er zit veel kapitaal achter eenbeperkt
aantal aantrekkelijkedeals aan’, zegt TomCarr
vanPreqin.

Dat gaat verder danalleenhogere schuldra-
tio’s. Soepele leenvoorwaardenwaaienover uit
dekapitaalmarkt, zegtDavidViëtor, partner
bij advocatenkantoorNautaDutilh. ‘Kennelijk
hebbende investeerders in sommige schuld-
fondsengeenbehoefte aan stevigebeleggersbe-
scherming.Die krijgen zeopdekapitaalmarkt
ookniet. Endaarbij: tegenoverminder strikte
documentatie enhetbijbehorendehogere risico
staat inprincipe eenhoger rendement.’

MEER TE KIEZEN
Metde explosieve groei vandemarkt is er voor
investeerdersmeer te kiezen. Fondsenprobe-
reneeneigen signatuur tehebben, kernachtig
samengevat in een risico-rendementprofiel.Het
enebelooft bescheiden rendementenencon-
servatieve structuren en voorwaardenenkruipt
zodicht tegendebankenaan.Het andere streeft
naarhogere opbrengstendie gepaard gaanmet
voordebuitenwachtmeer exotisch aandoende
constructies.

Ook richtendirect lenders, traditioneel ac-
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ILLUSTRATIE: FS STUDIO

De markt voor directe leningen is de laatste jaren
explosief gegroeid. Bedrijven krijgen daardoor
meer financieringsmogelijkheden. Maar er zijn
ook risico’s en zorgen over schaduwbanken.

Meer online
Dossier
fd.nl/markten

Direct lenders
Direct lenders
nemen deels
de rol van
banken over
en weten
veel geld op
te halen bij
beleggers

blijvenhet scherp inde gatenhouden’, zegt Van
denElsaker, vanAPG.

Eenbelangrijke zorgover de groei vandirect
lending is het feit dat demeeste vandeze geld-
schieters geen lang trackrecordhebben.Dat
betekent concreet datmoeilijk te zeggen ishoe
zij zich zullen gedragenals het economisch
tij keert enhundebiteurenhet lastig krijgen.
Buitenlandse geldschieters zonder langdurige
relatie (zoals bankendiewel hebben) zouden
zichonverzoenlijker kunnenopstellen.Ookde
nieuwe standaard van lossedocumentatie is
nogniet getest in tijden van tegenspoed.

Daar staat tegenover dat schuldfondsende
tijdhebben.Hun investeerders committeren
zich aande levensduur vaneen fonds. Zelf
hoeven zeniet tussentijds af te schrijvenop
probleemkredieten, kennengeenkostbare ka-
pitaaleisen enhoevengeen verantwoording af te
leggenaan toezichthouders.

Beleggers lijken in toenemendematehet
zekere voorhet onzekere tenemen, zegtCarr
vanPreqin. Ze kiezen voorde ervarenpartijen
binnendedirect-lendingwereld. ‘Voor grote, er-
varenmanagersmet een lang trackrecord is het
een stukmakkelijker omveel nieuwgeldop te
halen. Voor andere spelers is het eenworsteling.
Er zijn echthaves enhavenots.’

Verschil met private equityDirect lending als beleggingscategorie

Direct-lending-
partijen lijken
sterkopprivate

equity. Sterkernog,
vaak zijn investerings-
maatschappijen in
beide categorieën
actief.Demethode
is vergelijkbaar: de
markt afspeurennaar
vaak complexekansen.
Voordebeheersing
van risico’s is diep-
gravendonderzoek
vandoorslaggevend
belang. Er is een cru-
ciaal verschil, zegt
HermanVocking van
HIGWhitehorse, de
partij die Suit Sup-
ply-topmanFokkede
Jongmiljoenen leende
omzijnmedeaandeel-
houdersuit te kopen

en zijnbedrijf verder
uit te bouwen. ‘Het
rendement vaneen
private-equityfonds
kangemaaktworden
door eenof twee goede
investeringen.Bij di-
rect lending is het an-
dersom:daar kaneen
misser je jehele rende-
ment kosten.’Direct
lenders kunnen vaak
veel sneller handelen
danbanken.Dehaast
diede leningnemer
heeft,maaktweerdat
de geldschieter sterker
staat indeonderhan-
delingen. ‘Maar je kunt
niet alles vragen’, zegt
Vocking, ‘ookdemarkt
voordirect lenders is
competitief in zo’n
situatie.’

Direct lending is
onderdeel vande
beleggingscate-

gorie ‘private debt’ (di-
rectefinanciering van
bedrijven).Daaronder
vallenook ‘mezzanine’
(diep achtergestelde
schuld, vaak eenhybri-
demet aandelen) en
deopportunistische
varianten ‘distressed’
(fondsengericht op
bedrijven infinanciële
problemen) en ‘special
situations’ (waaruitzon-
derlijke omstandighe-
den investeringsbeslis-

singenbeïnvloeden).
Vermogensbeheerder
WealthManagement
Partners lanceerdeon-
langs een zogeheten
‘pool’ die particulieren
toeganggeeft tot di-
rectefinanciering van
bedrijven. Zo’n twee
derde vande totnu toe

opgehaalde€100mln
wordt geplaatst bijma-
nagers inhet direct-len-
dingsegment.De rest is
bestemdvoordemeer
opportunistische vari-
anten, die in slechtere
economische tijdeneen
hoger rendementmoe-
tenopleveren.Het geld
wordt internationaal
verdeeldover zes tot
tien fondsen, ende in-
legwordt gespreid inde
tijd,want, zegtWMP-di-
recteurBasNienhaus,
‘je kuntprivatemarkten
niet timen’.

Particulieren
krijgen via een
‘pool’ nu ook
toegang tot
direct lending

tief inde zogeheten ‘mid-market’ (volgensAon
bedrijvenmet eenomzet tussende€10mlnen
€500mln), zich steedsmeer op zowel kleinere
(mkb-)leningenals grotere transacties. InNe-
derland trokde aankondigingdat investerings-
maatschappij KKRen vermogensbeheerder
Schroders via het platformNeos€1mrdaan
kleine enmiddelgroteNederlandsebedrijven
willenuitlenen veel aandacht.

Reuzen zoals Ares enhet beursgenoteerde
ICG, die fondsenbestieren vanmeerderemil-
jarden, zijn in staat in éénkeerhonderdenmil-
joenenuit te lenen. Fondsenen transactieswor-
den steeds groter. Zo concurreren ze inmiddels
directmetdekapitaalmarkt,waar obligaties en
gesyndiceerde (breed verspreide) leningende
geijkte structuren zijn.

NIET UIT OP VERHANDELBAARHEID
Eenbijkomend voordeel voorde leningnemer:
diehoeftmaarmet ééngeldschieter zaken te
doen. En inprincipeblijft deze relatie bestaan
zolangde lening loopt,wantdirect lenders zijn
niet uit op verhandelbaarheid.

Integendeel, voor illiquiditeit ontvangen ze
juist eenpremie, ende looptijd vande leningen
komtgrofwegovereenmetdie vanhet fonds
(vaak vijf tot zeven jaar).

Die eigenschap trekt ookpensioenfondsen
aan. ‘Wij ontvangennakosten zo’n2%extra
rentevergoeding tenopzichte vanhigh yield en
hefboomleningen.Dat vindenwenunog steeds
eenaantrekkelijke vergoeding voorde complexi-
teit en illiquiditeit vandirect lending,maarwe

roeptongemakop
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