RISICOKAPITA AL VOOR
GROEI EN I N NOVATI E

Initiatiefnemers MKB Fonds Flevoland

MKB Fonds Flevoland en Technofonds Flevoland verstrekken
risicodragend kapitaal aan veelbelovende startende- en

doorstartende ondernemingen, die moeilijkheden ondervinden bij het financieren van hun initiatief in de markt.

Deze twee fondsen stellen daarmee jonge bedrijven in staat
om businessplannen te realiseren of te versnellen.

De financiering vindt plaats in de vorm van een combinatie
van aandelenkapitaal en een geldlening tegen marktcon-

initiatiefnemers Technofonds Flevoland

forme voorwaarden en bedraagt voor de eerste financiering
maximaal € 300.000.

Er wordt nauw samengewerkt met Informal Investors en
andere partijen, zoals bijvoorbeeld andere participatiemaatschappijen. Hierdoor is het veelal mogelijk om

zonodig samen voor een hoger bedrag te participeren.

Een onderneming van buiten Flevoland dient bereid te zijn
zich in Flevoland te vestigen.
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Beide fondsen zijn mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie.

Het werkgebied van beide fondsen is geheel Flevoland met
uitzondering van de gemeente Zeewolde voor het Technofonds. Het MKB fonds is gericht op de traditionele MKB
bedrijven (horeca en detailhandel uitgezonderd).

Het Technofonds is meer gericht op technostarters in

bijvoorbeeld ICT sector, life-science en in de medische- en
biotechnologie en bedrijven die zich bezighouden met
innovatieve processen, producten of technieken.

MKB & TECHNOFONDS FLEVOLAND

plekke bekijken en beoordelen. Indien

worden uitgeschreven. Bij

zijn gekomen zal een voorlopig voorstel

u uw aandeelhouders raad

partijen in principe tot overeenstemming
tot participatie worden gedaan. Daarbij

zullen de voor participatiemaatschappijen
gebruikelijke (markt)voorwaarden in acht
worden genomen.

Vervolgens zal de fondsmanager aan de
investeringscommissie van het fonds

voorstellen een participatie in uw bedrijf
goed te keuren. Deze investeringscommissie, bestaande uit twee personen,
moet unaniem akkoord gaan met de

Aanvraag / Intake

Aanvragen kunnen worden ingediend

door het toesturen van een businessplan.
Het businessplan wordt beoordeeld op:
•	Haalbaarheid (product, markt,
financieel)

• Werkgelegenheid

• Groeimogelijkheden

• Managementkwaliteiten
• Exitmogelijkheden

•	Passendheid binnen de bestaande
portfolio.

Als de fondsmanager het businessplan

positief beoordeelt zal hij u uitnodigen
voor een gesprek. Zijn beide partijen
enthousiast, dan zullen meerdere

gesprekken en onderzoeken volgen.

Uiteraard willen wij uw bedrijf ook ter

participatie. Indien dit alles met goed

belangrijke beslissingen moet
plegen of om toestemming/
goedkeuring vragen. Het
fonds zal verder van u

verlangen dat u regelmatig,
een update geeft van het
reilen en zeilen van uw

onderneming. Dat betekent
dat u inzicht moet geven in

de financiën van het bedrijf

en dat u uw jaarrekening en begroting op

Exit

fonds verstrekte geldlening dient, net als

enige jaren zelf in de financiering kan

tijd gereed moet hebben. Over de door het

gevolg is gepasseerd, kan de daadwer

bij de bank, rente betaald te worden.

het ondertekenen van een participatie-

in rekening gebracht. Na verloop van tijd

kelijke participatie plaats vinden door

overeenkomst, een overeenkomst van

geldlening en het beschikbaar stellen van
aandelenkapitaal via een notariële akte.
Tenslotte zullen eventueel de statuten

van uw bedrijf gewijzigd moeten worden.

Participatie in de praktijk

Wanneer alle documenten voor de

participatie formeel getekend zijn, is het

Deze rente wordt per kwartaal, achteraf

is ook elk kwartaal een overeengekomen
aflossingsbedrag verschuldigd.

Zodra een onderneming na verloop van
voorzien en de lening heeft afgelost,

treedt het Fonds terug. Beide fondsen

hebben als doel revolverend te zijn. Dat

houdt in dat het kapitaal dat terugkomt

door verkoop van participaties en aflossing
van de verstrekte geldleningen weer

opnieuw wordt ingezet ter financiering

van andere/nieuwe bedrijven. Daarom zal
van een participatie binnen een redelijke

termijn weer afscheid worden genomen.

Deze termijn ligt in principe op ca. 5 à 6 jaar.

MKB Fonds Flevoland of het Technofonds

De opzet van de fondsen is dus om het

uw bedrijf. Daardoor is het fonds betrok-

marktconform te verkopen. Die verkoop kan

Flevoland aandeelhouder geworden van
ken bij uw onderneming.

Tenminste één à twee keer per jaar zal

een aandeelhoudersvergadering moeten

aandelenbelang binnen redelijke termijn

zijn aan het management van het bedrijf

zelf, aan één van de andere aandeelhouders,

aan een nieuwe investeerder in het bedrijf,
of aan een strategische partij.
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