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Een aandelensplitsing wordt door beleggers vaak enthousiast ontvangen. 

Dat is lang niet altijd terecht, want bestudering van zestig Nederlandse 

aandelensplitsingen in lwintigjaar levert een heel ander beeld op. 

~
n~lhoudrrsnn Uni~er 

die he' fin~~ ni .... ws in 
. nitt scherp volgden, wI· 

len op 11 mci flin ~~hmkkenzi;n 

nn de koe~ van hun:un..kcl. Unil ... 
vcr opmde die d"8 35 .u'" l. g .. dan 
d. P ... O .... "'wurop he< devori-
ge d.g W2S gedoren. 0. ~""rsdol ing 

WO$ gelu l:ki g ni .. h<t gt"YOlg von [[1l 

wi nsrw.aorschlM" ing of een ander 
onhtilsberich<, ntlll"nn een Hnck
lenspUtsing. Over unde!cnsplirsin
gen zi;n "",I ve~ns en opw .. 
tingen in omloop. Sommigenri.n 
een splitsing :ols een sig"""l voor ... n 

gunsrige rod:oms<iS' ~oersonrwik· 
k.ling. And.",n veovnch~n ~r 
honde1 in he. aandcd. 

Liever meerdan minder 
Af en tCI" m .. k. een beursgeno· 
«<rd. ondern.ming beh ndda. 
de coupuregl"(JC)(tt van d . ... ntle
len word. gewij2;igd. In d. n>«S. 

'" g"".Il.n wordt don be . ... nttl 
uitsamd. undd.nvergroot. Do, 
no<:men we een .. ndd ensplirsing. 
H .. omgekeerd. ~omt minderv .. k 
voor. H .. word.w.l een ~sf1lit 
geno<: md .1s een:unttl besamd. 
:und.len word. $O.mengcvoegd lOt 

&'n ni.uw undeel. Mccstol be-trdl: 
d. t ond.m.mingenw ....... n d. 

eerd. S",rker nos, de ond.rneming 
ul de nodig. od miniStnld"". kOf" 
ten moe",n m.ken om een splirsing 

door" V""rtn. 

Gevolg en oorzaak 
Wurom zi;n sommig. onderne
mingen d. n «>ch gein"" ,,.~rd in 
h .. doorvoell'n van een splitsing? 
Dri. opv. «ing.n worden rtgelm.· 
tig s.n""md: 
1. H .. v .. hOOS' de verh.tnde lb ..... 
hdd von he< undeeL 
1. 0. ondem.ming geeft een opd· 
mi$tis<h sigu ... l :of. 

3. [ r is een sewens" b:u>dbr«<l· 
~ voor d. :undd .nk""rs (' .... ding 
.... ng.). 

Voor een ... n""ll>uit.nl.n!lse nurk· 
~n is bet d fccrnn ... nd.lenspli .. 
sing.n onde rzocht. 0. .-.:sul"""n 
w=n g.m.ngd. Veelol .... pponc
rtn srudies da. in een p"riod< voor· 
.rg ... nd u n de split een ~r don 
norm. l. ~O(rsstijgingnn h .. ... n· 
deel plursvond. Dat is .igenlijk 
nietS bijzonders, w . n, he' is ;uis' 
een sterk opg.lop"n :undelen· 
k""rs die de ond.meming op h .. 
idee brtngt om .e g .. n spiifS(n. W. 
m"""n oorz.:uk .n S"",,-,lg hier ni .. 

~""rsonrwikke1ing eJltr«m skcht REC£NTE NEDERLANDSE SPlITS 
is gewccs •. R=nte vl>Ol"l>«ld.n 
hi.rwn zijn Lourus .n Ge'ronia.. 
Op Ihwr<tisch. gronden btl be
argumen. eerd word.n do< .. n· 
d.lensplirsingen zinlooszijn. E. 
worth n:>m.lij k geen wurde g<C1l'-

verw isscl< n! Wi; bebbe-n in 100j 
voor d. Ncderlmdll< morh u:stig 
~plirsingen onderzoch' uit de p"";' 

ode 1983 ' .... en "'" 1003. Onu: fu
ms lag d:urbij op dri. v .... gen: 
I. W •• WO$ hn. ~O(rsv .. loop v.n d. 
aandd .n? 
1. Zijn .. ve .... ndering.n in he, h.tn· 
d.lsvol~me? 

3- H"" I>«1i de w ins' p'" :undeel 
z ich on,wi kkdd? 

Om dcz. >Specten te kunnen be
oordel<n, mQ[fen w . een vergeli;
!dng m.ken "'" d. m .. ~t .1s gc
I>«L Etn k""rs:sdjging van s% 
~omt rulUurlij k in een h«l .nd .. 
d. glicht te saon al~ de rest van d • 
beursopdettlfd. d. g met 10% is 
scs"gen. o...rvoor gebrui ~en we 
cijf<:rs n n d. Au .n .our . Is bend,. 
nurk voor de k""rsontwikkeling, 
d. fot:>l~ onru: ... n op dcze m .. ~· 

",n en de gemidd.kk wins«>ntwi k· 
l:eling van all< be-dri;Ven. T i;dens 
be. ondelZO"k h.bben w. versch i~ 

lend. tijdsvillen rond de spli .. 
sing onder d.lo<:p genom.n. b .. 
een etltct rondom het moment van 
:unkond iging?Wurien ..... rondo 
om d. d.g do< de splirsingword. 
ui'g""""rd?Wo< is bet lmg..., .. 


