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Risicokapitaal
Overzicht van de risicokapitaalverschaffers actief in Vlaanderen



Omtrent risicokapitaal

Ondernemingen hebben vaak nood aan bijkomende financiële middelen. Startende ondernemingen hebben dit nodig om 
effectief te kunnen starten, andere ondernemingen om bijvoorbeeld investeringen te realiseren die noodzakelijk zijn voor 
de groei. 

Financieren kan met eigen middelen, leasing, een banklening of risicokapitaal. Bij een bank kan men echter niet altijd te-
recht: het risico is te hoog of er zijn te weinig waarborgen voorhanden. Een risicokapitaalverschaffer kan dan een oplossing 
zijn. Risicokapitaalverschaffers financieren via aandelenparticipatie of een (converteerbare) obligatielening. Deze financie-
ring verstevigt het eigen vermogen, waardoor de toegang tot een banklening makkelijker wordt. 

Risicokapitaalverschaffers zijn blootgesteld aan het risico van de onderneming. Daarom investeren zij in ondernemingen die 
zeer sterk kunnen groeien en een hogere dan gemiddelde rendabiliteit kunnen realiseren ter compensatie van het risico.  
Naast kapitaal bieden de meeste risicokapitaalverschaffers ook managementondersteuning; strategisch, operationeel en 
financieel advies gebaseerd op ervaring in andere ondernemingen. Daarnaast beschikt een risicokapitaalverschaffer over 
een uitgebreid netwerk van contacten waarop de onderneming een beroep kan doen. 

Niet elke onderneming kan echter een beroep doen op een risicokapitaalmaatschappij. Volgende kenmerken moeten aan-
wezig zijn: 

 - Activiteit met potentieel: de onderneming moet over een aantrekkelijk product of dienst beschikken waarvoor er een 
markt met een groeipotentieel bestaat;

 - Goed managementteam: de leiding van het bedrijf moet in handen zijn van bestuurders met kennis van zaken en met 
ervaring;

 - Organisatiestructuur: de organisatiestructuur moet een vertegenwoordiger van een risicokapitaalverschaffer kunnen toe-
laten. Complexe structuren met weinig duidelijkheid over de aandeelhoudersstructuur schrikken risicokapitaalverschaffers 
af;

 - Investeringsstructuur: de investeringsovereenkomst moet beide partijen tevreden stellen en moet voldoende rendement 
voor de risicokapitaalverschaffer kunnen opbrengen;

 - Exit plan: een risicokapitaalverschaffer wil een duidelijk beeld over de exit mogelijkheden vóór de beslissing tot investe-
ren genomen wordt;

 - Andere: andere belangrijke criteria zijn technische of commerciële opportuniteiten, strategische partnerships en een 
aantrekkelijke operationele structuur.

Bij de beoordeling van een aanvraagdossier is het business plan een belangrijk document. Het business plan moet de 
risicokapitaalverschaffer overtuigen dat de onderneming de vooropgestelde doelstellingen zal realiseren. De activiteit van 
de onderneming, de doelstellingen en de manier waarop deze zullen worden bereikt, moeten worden verduidelijkt in een 
business plan.



Omtrent deze brochure 

Deze brochure geeft u een overzicht van het risicokapitaalaanbod in Vlaanderen en is gebaseerd op de vrijwillige mede-
werking van de maatschappijen. Enkel de risicokapitaalverschaffers die in hoofdzaak minderheidsbelangen nemen met een 
tijdelijk karakter, zijn opgenomen in de brochure. Maatschappijen die enkel meer dan € 5 miljoen investeren worden niet 
vermeld. Hiervan is wel een beperkt en niet-limitatief overzicht beschikbaar bij het Agentschap Ondernemen. 

Per risicokapitaalverschaffer vindt u in de brochure onder andere volgende profielgegevens: sectorale voorkeur, financie-
ringsvormen, investeringsstadium en minimale en maximale deelname. Deze twee laatste profielgegevens zijn voor elke 
risicokapitaalverschaffer opgenomen in de overzichtstabel. Dit moet u toelaten om vrij snel een eerste selectie te maken 
van de maatschappijen die eventueel kunnen gecontacteerd worden. 

In het laatste deel vindt u ook nog enige info omtrent de initiatieven op gebied van ondersteuning van de risicokapitaal-
markt door de overheid: BAN Vlaanderen en de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (met hun producten: ARKimedes, het 
Vlaams innovatiefonds (Vinnof) en de Winwinlening).

De accountmanagers van het Agentschap Ondernemen kunnen u helpen en begeleiden bij uw zoektocht naar risicokapitaal:

 -   advies bij het opstellen van uw aanvraagdossier;
 -   selectie van de te contacteren risicokapitaalverschaffers;
 -   eerste contact en introductie bij de desbetreffende risicokapitaalverschaffers;
 -   verdere opvolging en begeleiding van uw dossier. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Agentschap Ondernemen in uw provincie:

AgentschAp Ondernemen Antwerpen 
Wouter Verhaverbeke
Koen Ruiters
Tel. 03 260 87 18
 03 260 87 21
Fax 03 260 87 07
E-mail: wouter.verhaverbeke@agentschapondernemen.be  
  koen.ruiters@agentschapondernemen.be 

AgentschAp Ondernemen OOst-VlAAnderen
Birgit De Ridder
Tel. 09 267 40 16
Fax 09 267 40 60
E-mail: birgit.deridder@agentschapondernemen.be

AgentschAp Ondernemen west-VlAAnderen
Veronique Demets
Tel. 050 32 50 30
Fax 050 32 50 01
E-mail: veronique.demets@agentschapondernemen.be

AgentschAp Ondernemen limburg
Luc Royackers
Alexandra Fidlers
Tel. 011 29 20 12
 011 29 20 11
Fax 011 29 20 01
E-mail: luc.royackers@agentschapondernemen.be
 alexandra.fidlers@agentschapondernemen.be

AgentschAp Ondernemen VlAAms-brAbAnt 
Alice Distelmans
Cynthia Stinckens
Tel. 016 31 10 73
 016 31 10 72
Fax 016 31 10 51
E-mail: alice.distelmans@agentschapondernemen.be
 cynthia.stinckens@agentschapondernemen.be

Deze uitgave is een algemene informatiebrochure die enkel de grote lijnen van de behandelde materie aangeeft. Zij maakt derhalve geen aanspraak op
volledigheid. Deze gegevens kunnen vrij overgenomen worden mits duidelijke vermelding van de bron.
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deelname in miljoen EUR financieringsstadium
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1. Overheidsinitiatieven

BIO (Belg. Investeringsmaatschappij voor 
ontwikkelingslanden)

9 x x x x x x x

Biotech Fonds Vlaanderen 10 x x x x x x x x

BMI 11 x x x

Cultuurinvest 12 x x x x

Federale Participatie- en Investerings- 
maatschappij

13 x x x

Fonds Vlaanderen Internationaal 14 x x x x

Kids - Invest 15 x x x x

Kringloopfonds 16 x x x x x x x

LRM 17 x x x x x x x x x x x

Participatiefonds 18 x x x x x x

PMV-Mezzanine 19 x x x x x x x

VINNOF 20 x x x x x x x

2. privé-initiatieven

Agri Investment Fund (AIF) 22 x x x x x x x x x x

AIP-Biotech Investment Partners 23 x x x x x x

Allegro Investment Fund 24 x x x

Arkafund 25 x x x x

Baekeland Fonds II 26 x x x x x x

Bank Degroof 27 x x x x x

Beluga 28 x x x x x
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deelname in miljoen EUR financieringsstadium
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BEM - Flemish Construction and Invest-
ment Company

29 x x x x

Big Bang Ventures II 30 x x x x x x x

Brussels I³ Fund 31 x x x

Capital-E 32 x x x x x x x x

Capricorn Venture Partners 33 x x x x x x

Creafund II 34 x x x x x x

Dexia Bank België (Dexia Private Equity) 35 x x x x

DOMO Group 36 x x x x x x

E-Capital II 37 x x x x

E-Merge 38 x x x x

Falcon Fund III 39 x x x x

Fidimec 40 x x x x

Fin.Co 41 x x x x

Fortis Private Equity ARKimedes 42 x x x x x

Fortis Private Equity Belgium 43 x x x x x x

Gemma Frisius Fonds II 44 x x x x x x

Gimv 45 x x x x x

Gimv Arkiv ICT Fund 46 x x x x

Groenkracht 47 x x

Hefboom 48 x x x

Indufin 49 x x x

ING Activator Fund 50 x x x x x
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deelname in miljoen EUR financieringsstadium
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ING België - Corporate Investments 51 x x x x

KBC Arkiv 52 x x x x x

KBC Private Equity 53 x x x x

OCAS Ventures 54 x x x x x x x x

Partners@Venture 55 x x x

PE Group 56 x x x x x x

Pentahold 57 x x x x

Privast Capital Partners 58 x x x x x

Profinpar 59 x x x x x x x

QAT II Investments 60 x x x x x

Quest for Growth 61 x x x x x

Regenius I 62 x x x

Saffelberg Investments 63 x x x

Sherpa Invest 64 x x x x x

Soficatra 65 x x x x x

Sofindev III 66 x x

Sofinim 67 x x x x

Software Holding & Finance 68 x x x x x

StoneFund 69 x x x x x

Stroke Fund II 70 x x x
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deelname in miljoen EUR financieringsstadium
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Triodos Renewables Europe Fund 71 x x x x x x

Trividend 72 x x x x x x

TrustCapital 73 x x x x x

Vectis Participaties 74 x x x x x x x x

Ventures4Growth 75 x x x x x x x

Vesalius Biocapital ARKIV 76 x x x x x x

Waterland Private Equity Investments 77 x x x x x x x x

Yukon 78 x x x x x x

3. Andere initiatieven

ARK-Angels Fund 80 x x x x x x x x

BAN Vlaanderen 81 x x x x x x x x x

Buysse&Partners 82 x x x x x

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 83

     a) ARKimedes - ARKIV’s 84

     b) Vinnof 87

     c) Winwinlening 89
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Deel 1: Overheidsinitiatieven
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BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV (BIO)

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

€ 5 miljoen

 - Belgische Staat 50% 
 - BMI (Belgische Maatschappij voor Internationale Inves-
tering) 50%

2001

Afrika, Latijns-Amerika, Azïe

medefinanciering van projecten van lokale onder-
nemingen (ook afkomstig van Belgische kmo’s) in 
ontwikkelingslanden

tot € 12 miljoen

geen sectorale voorkeur
 
- aandelenparticipatie
- achtergestelde leningen
- middellange en lange termijn leningen

Missie : projecten in ontwikkelingslanden financieren en 
zo bijdragen tot duurzame ontwikkeling en sociale wel-
vaart. Er dient wel duidelijk een evenwicht te zijn tussen 
financiële rendabiliteit en ontwikkelingsimpact.

Tervurenlaan 188A  b4 
1150 Brussel 

Tel. 02 778 99 99
E-mail: emmanuelle.liessens@bio-invest.be
Website: www.bio-invest.be

Emmanuelle Liessens 
communications & promotion officer
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BIOTECH FONDS VLAANDEREN NV

Karel Oomstraat 37 
2018 ANTWERPEN 

Tel. 03 290 21 00
Fax 03 290 21 05
E-mail: patrick.vanbeneden@gimv.com
Website: www.gimv.com

Patrick Van Beneden
bestuurder

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouder 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur

Financieringsvormen 

€ 24,6 miljoen

Vlaams Gewest

december 1994

Vlaanderen

- seed capital
- startkapitaal
- groeifinanciering

- € 0,125 – 7,5 miljoen
- minderheidsbelang

life sciences

aandelenparticipatie
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BMI (BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR INTERNATIONALE INVESTERING)

Tervurenlaan 168 – B9
1150 BRUSSEL 

Tel. 02 776 01 00
Fax 02 770 66 38
E-mail: info@bmi-sbi.be
Website: www.bmi-sbi.be

Philippe Hermans
senior investment officer

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied

investeringsstadium

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur

Financieringsvormen
 

specifieke investeringscriteria

€ 33 miljoen

 - Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 
(57%)

 - Fortis Bank (19%)
 - ING Bank (7%)
 - Nationale Bank van België (6%)
 - Suez-Tractebel (5%)
 - overige (6%)

23 december 1971

wereldwijd, buiten België

financiering van buitenlandse investeringen van Belgi-
sche bedrijven (oprichting van dochterondernemingen of 
“joint ventures”, overname, herstructurering en uitbrei-
ding van bestaande bedrijven in het buitenland)

- € 0,5 – 2,5 miljoen
- minderheidsbelang

vooral industriële sectoren (geen vastgoedsector of 
infrastructuur)

 - aandelenparticipatie in het buitenlands project
 - achtergestelde (deelnemende) lening (evt.
converteerbaar)

enkel investeringen met Belgisch economisch belang;
samenwerking op regionaal niveau (PMV/FVI) + europees 
niveau (EDFI)
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CULTUURINVEST

Oude Graanmarkt 63 
1000 BRUSSEL 

Tel. 02 229 37 56
Fax 02 229 37 51
E-mail: cultuurinvest@pmvlaanderen.be
Website: www.cultuurinvest.be

Peter Leyder 
fondsmanager

maatschappelijk kapitaal

Fonds in beheer bij

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen  

specifieke investeringscriteria: 

€ 20 miljoen

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)

1 november 2006

Vlaanderen

groeifinanciering

€ 50.000 – € 0,5 miljoen 

Enkel gericht op de cultuurindustrie: nieuwe media en 
computergames, de audiovisuele sector en digitale vorm-
geving (niet film als project), de muziekindustrie en het 
concertwezen, design en designermode, de gedrukte me-
dia en grafische vormgeving, uitgeverijen, boekhandel, 
de musical en podiumkunsten en de distributie binnen de 
beeldende kunsten.

- achtergestelde lening 
- aandelenparticipatie
- (converteerbare)obligatielening
- projectfinanciering

De onderneming moet kwaliteitsvolle cultuurgebonden 
producten en/of diensten aanbieden met een duidelijk 
economisch marktpotentieel (voldoende rendement- en 
terugbetalingcapaciteit).
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ca. € 1,5 miljard

Federale Overheid

1962

België

groeifinanciering

 - minimaal € 1,25 miljoen
 - minderheidsbelang

 
innovatie, duurzame ontwikkeling, luchtvaart/luchthaven, 
vastgoed, vergrijzing van de bevolking, internationale 
investeringsfondsen.

aandelenparticipatie

evenwicht tussen financiële en maatschappelijke as-
pecten, deugdelijk bestuur, belang van de Belgische 
economie.

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouder  

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied

investeringsstadium

minimale en maximale deelname

sectorale voorkeur   

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

Koenraad Van Loo
Gedelegeerd bestuurder

Johan De Ketelbutter
adviseur-generaal

François Fontaine
adviseur

Louizalaan 54 (bus1)
1050 Brussel 

Tel.: 02 548 52 11
Fax: 02 548 52 30
E-mail: f.fontaine@sfpi-fpim.be
Website: sfpi-fpim.be

FEDERALE PARTICIPATIE- EN INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
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FONDS VLAANDEREN-INTERNATIONAAL

Oude Graanmarkt 63
1000 BRUSSEL 
 
Tel. 02 229 52 30 
Fax 02 229 52 31
E-mail: fvi@pmvlaanderen.be
Website: www.pmv-kmo.be

Bart De Smet 
business unit manager, PMV-kmo

Kristy Gevers
investment manager

maatschappelijk kapitaal

Fonds in beheer bij

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium

minimale en maximale deelname

sectorale voorkeur

Financieringsvormen

specifieke investeringscriteria  

€ 25 miljoen goedgekeurd, waarvan € 15 miljoen 
beschikbaar

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)

26 oktober 2006

wereldwijd, met een bijzondere focus op groeiregio’s en 
opkomende markten in Azië, Centraal- en Oost-Europa en 
Latijns-Amerika

groeifinanciering

€ 150.000 – 1 miljoen 

geen bepaalde voorkeur (uitgesloten: landbouw, visserij, 
aquacultuur en militaire toepassingen)

 - achtergestelde lening 
 - aandelenparticipatie
 - (converteerbare)obligatie

Het Fonds wil bijdragen tot het internationaliseren en 
de groei van Vlaamse kmo’s door risicodragend deel te 
nemen in de buitenlandse investeringsprojecten van die 
kmo’s. 
Financiering is mogelijk voor:
 - nieuwe buitenlandse investeringsprojecten
 - een uitbreiding van bestaande projecten in het 
buitenland

 - de overname van een bestaande entiteit in het 
buitenland

 - joint ventures met lokale buitenlandse partners
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Débra Wellekens
managementassistente PMV-kmo

€ 10 miljoen

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)

opstart  voorzien vanaf juni 2009 (onder voorbehoud)

Vlaanderen

 - startkapitaal
 - groeifinanciering

Enkel gericht op financiering van zelfstandige kinder-
opvang, zowel voor starters, doorstarters als uitbrei-
dingsfinanciering. De financiering kan zowel aangewend 
worden voor de werking alsook voor de financiering van 
behuizing.

max. € 0,25 miljoen

achtergestelde lening

Doelgroep zijn de zelfstandige onthaalouders en de zelf-
standige kinderdagverblijven.

maatschappelijk kapitaal

Fonds in beheer bij

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium

sectorale voorkeur

minimale en maximale deelname

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

Oude Graanmarkt 63 
1000 Brussel  

Tel. 02 229 52 30
Fax 02 229 52 31 
E-mail : kidsinvest@pmv.eu
Website : www.kidsinvest.be

KIDS-INVEST



 Risicokapitaal, een publicatie van het Agentschap Ondernemen mei 2009 16

KRINGLOOPFONDS CVBA (met sociaal oogmerk)

De Lignestraat 1
1000 BRUSSEL

Tel. 02 209 08 33
Fax 02 209 08 32
E-mail: info@kf-fesd.be
Website : www.kf-fesd.be

Guy Hendrix
voorzitter

Jan Depoortere
directeur

Nicolas Gerard
financieel analist

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen
 
 
 
 
specifieke investeringscriteria 

ca. € 8,4 miljoen

- Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
- Participatiefonds

13 mei 2003

België

- startkapitaal
- groeifinanciering

€ 5.000 – € 2,5 miljoen

bedrijven, coöperatieven en vzw’s in de sociale economie 
en de duurzame economie.

- investeringskredieten
- achtergestelde lening
- aandelenparticipatie, minderheidsbelang
- bedrijfskapitaalkrediet

Het kringloopfonds richt zich uitsluitend tot ondernemin-
gen die beantwoorden aan de criteria van de “sociale 
economie” en van de “duurzame economie”. Zij kunnen 
rechtstreeks een aanvraag richten aan het Fonds of via 
gespecialiseerde financiers voor de sociale- en duurzame 
economie (Hefboom, Triodos, Trividend, ...).
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LRM NV

Kempische Steenweg 555 
3500 HASSELT 
 
Tel. 011 24 68 01 
Fax 011 24 68 50 
E-mail: lrm@lrm.be 
Website: www.lrm.be

Stijn Bijnens (R2i nv)
algemeen directeur

Guido Quanten
directeur bedrijfsfinanciering

 

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouder

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

€ 240 miljoen

Vlaams Gewest

februari 1994

provincie Limburg

- seed capital
- startkapitaal
- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs
- familiale opvolgingen
- project financieringen

- € 0,05 tot € 10 miljoen
- altijd een minderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

alle risicodragende financieringsvormen (kapitaal, achter-
gestelde leningen), projectfinanciering, onroerend goed 
projecten (leasing, e.a.)

Actief zijn in de provincie Limburg of er activiteiten ont-
wikkelen die in verhouding staan tot de investering.

LRM beheert KMOFIN, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in kmo’s en startende ondernemin-
gen. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 
84.
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PARTICIPATIEFONDS

de Lignestraat 1 
1000 BRUSSEL

Tel. 02 210 87 87 
Fax 02 210 87 79 
E-mail: info@fonds.org 
Website : www.fonds.org 

Jean-Pierre Remacle
directeur-generaal

Marc Van den Bergh
directeur algemene zaken

Alain Groignet
directeur kredieten

Petra Geerdens
manager start-updesk

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouder 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

maximale deelname 
 
 
 
 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 
 

 

ca. € 160 miljoen

Belgische Staat

28 juli 1992

België

- startkapitaal
- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs

- ‘Starteo’: € 250.000*
- ‘Optimeo’: € 250.000*
- ‘Initio’: € 100.000
- Startlening: € 30.000
- Solidaire lening: € 12.000
- ‘Business Angels +’: € 125.000
- ‘Privak+’: € 1.500.000
- ‘Casheo’: €100.000

geen tussenkomst in landbouw, vervoer en export

achtergestelde leningen met interessante rentevoeten

de doelgroep zijn kleine ondernemingen,
zelfstandigen, vrije beroepen en werkzoekenden

* voor overname: tot € 350.000 mogelijk
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€ 100 miljoen

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

1 april 2009

Vlaanderen

groeifinanciering

 - ‘Innovatiemezzanine’: € 500.000
 - ‘Groeimezzanine’: € 5 miljoen

geen bepaalde voorkeur (uitgesloten: landbouw, visserij, 
aquacultuur en militaire toepassingen)

 - achtergestelde lening
 - (converteerbare) obligatie

Mezzaninefinanciering kan beschouwd worden als een 
vorm van financiering die de ruimte opvult tussen bank-
krediet en het aandelenkapitaal.
PMV verstrekt twee soorten mezzaninefinanciering :
* Innovatiemezzanine : financiering van innovatiepro-
jecten, aanvullend aan IWT-ondersteuning (kmo-innova-
tieproject of O&O-bedrijfsproject). PMV past verlaagde 
interestvoet toe en er moeten geen interesten betaald 
worden tijdens de eerste twee jaar van de lening (loop-
tijd lening is vastgelegd op zes jaar). Kapitaalaflossingen 
dienen pas te gebeuren vanaf het vijfde jaar. De lening is 
converteerbaar in kapitaal als de onderneming tijdens de 
looptijd van de lening een kapitaalverhoging doorvoert;
* Groeimezzanine : draagt bij tot de groei van onderne-
mingen door versterking van de financiële structuur. De 
financieringsvoorwaarden worden uitgewerkt op maat 
van de onderneming. De maximale looptijd bedraagt 
tien jaar. De interestvoet is marktcomform; uitstel van 
kapitaalaflossing is mogelijk. Groeimezzanine bevat ook 
een aandelencomponent die de vorm kan aannemen van 
een conversierecht of warranten.

maatschappelijk kapitaal 

Fonds in beheer bij

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
maximale deelname 
 
 
sectorale voorkeur

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 
 

 

Bart De Smet 
business unit manager PMV-kmo

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
 
Tel. 02 229 52 30
Fax 02 229 52 31
E-mail: info@pmv.eu
Website: www.pmv-kmo.be

PMV-MEZZANINE
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VLAAMS INNOVATIEFONDS Comm.VA (VINNOF)

Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel  
  
Tel. 02 229 52 30  
Fax 02 229 52 31  
E-mail: vinnof@pmv.eu
Website: www.vinnof.be

Bart De Smet
business unit manager PMV-kmo
Vinnof Team: 
 Tom De Moor, investeringsmanager
 Patrick De Schrijver, exec. investeringsmanager
 Johan Keppens, investeringsmanager
 Muriel Uytterhaegen, senior investeringsmanager
 Kenneth Wils, fondsmanager
 Edwin Zimmermann, senior investeringsmanager

maatschappelijk kapitaal

Fonds in beheer bij

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium  

maximale deelname
 
sectorale voorkeur  

Financieringsvormen  
  
 

specifieke investeringscriteria  
 

€ 50 miljoen

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)

5 juli 2005

maatschappelijke zetel in Vlaanderen

- seed capital
- startkapitaal

€ 1.500.000 (max 80% van de totale investering)

geen bepaalde voorkeur (uitgesloten: vervoer
landbouw, visserij en aquacultuur)

 - aandelenkapitaal
 - converteerbare obligatieleningen
 - achtergestelde leningen met warranten

 - kleine ondernemingen: 
 < 6 jaar
 < 50 werknemers
 < € 10 miljoen omzet of balanstotaal
 - innovatief

Meer informatie over de Vinnof-regeling kan u terugvinden op blz. 87.
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Deel 2: Privé-initiatieven
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AGRI INVESTMENT FUND (AIF) CVBA

Diestsevest 40 
3000 LEUVEN

Tel. 0477 61 86 80
E-mail: luc.basstanie@agri-investment-fund.be

Luc Basstanie 
senior investment manager

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 
specifieke investeringscriteria 

open fonds met in de opstartfase € 10 miljoen

MRBB cvba, holding

november 2006

België

- seed capital
- startkapitaal
- groeifinanciering
- MBO,MBI, buy-outs
- beursintroductie

- € 0,125 - 10 miljoen
- zowel minderheids- als meerderheidsbelang

agri / food / bio-industrie / bio-tech / milieu

aandelenparticipatie

het project moet bijdragen aan de verbetering van de 
competitiviteit van de Belgische land- en tuinbouwsector
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AIP NV – BIOTECH INVESTMENT PARTNERS

Technologiepark 4 
9052 Gent 
 
Tel. 09 242 94 94 
Fax 09 242 94 99 
E-mail: wbeeckman@aipgroup.be

Hugo Van Heuverswyn
gedelegeerd bestuurder

Willem Beeckman
business development manager

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 

 
 
sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 
 
 
 
 
 

€ 4,9 miljoen

diverse (privé en VC)

Europa

- pre-seed capital
- seed capital
- startkapitaal

- € 0,125 – 1,5 miljoen
- zowel minderheids- als meerderheids-
  participaties

biotechnologie, life sciences

aandelenparticipatie

- zeer vroege instap mogelijk nog voor de
  oprichting van de start-up
- proprietary position aanwezig of verwacht
- sterke groeimogelijkheden wereldwijd
- sterk wetenschappelijke backing
- geen speciale managementervaring vereist
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ALLEGRO INVESTMENT FUND NV

Romeinse Straat 18 
3001 Heverlee

Tel. 0485 66 46 54 
E-mail: geert.everaert@axilius.be
Website : www.allegroinvestmentfund.com

Geert Everaert (AIF Management bvba)
gedelegeerd bestuurder

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders
 
Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

€ 14 miljoen

industriëlen

augustus 2005

Vlaanderen

seed capital

- € 0,125 – 0,5 miljoen
- minderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

- achtergestelde lening
- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening

moet hightech content hebben, internationale markt, 
kwaliteitsvol managementteam
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ARKAFUND NV

A. Gossetlaan 30 
1702 Groot-Bijgaarden 
 
Tel. 02 467 49 11 
Fax 02 463 37 06 
E-mail: info@arkafund.be 
Website: www.arkafund.be 
 

Thierry Geerts 
Alexis Bogaert 
leden directiecomité 

Bruno de Cartier
voorzitter directiecomité 

Katya Degrieck
Wim Hendrix
Jan Vanhoyweghen 
Joris De Lannoy
investment advisors

Nele Goens 
finance & operations officer

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 
 

Oprichtingsdatum
 
geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

 
 

Financieringsvormen 
 

€ 20 miljoen

- ARKimedes Fonds – 49,90%
- Dexia Bank België – 25,05 %
- Sydes (Corelio) – 25,05%

11 januari 2006

Vlaanderen

groeifinanciering

- € 0,25 – 1 miljoen
- minderheidsbelang

 - media & entertainment 
 - communications
 - IT (voor zover gerelateerd aan bovenstaande sectoren)

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening

Arkafund is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in kmo’s en startende ondernemingen. Meer 
informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 84.
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BAEKELAND FONDS II NV

Vestigingszetel 
Universiteit Gent 
Kuiperskaai 55F
9000 Gent
Tel. 09 264 89 87 
Fax 09 264 79 93 
E-mail: inge.depaepe@ugent.be 
Website: www.baekelandfonds.be 

Marc Zabeau
algemeen directeur

Maatschappelijke zetel
Universiteit Gent
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

€ 11,1 miljoen

ARKimedes Fonds, Hogeschool Gent, Arteveldehoge-
school, KBC Private Equity, Ethias Leven, Universiteit 
Gent, Fortis Private Equity Belgium, Volksvermogen, 
Hogeschool West-Vlaanderen

29 september 2005

België

- seed capital
- startkapitaal
- groeifinanciering

- € 0,5 – 1,5 miljoen
- minderheidsbelang

Baekeland Fonds II investeert in hightech start-ups, ont-
staan uit onderzoekslaboratoria van de Universiteit Gent, 
de Hogeschool Gent, Artevelde-hogeschool of de Hoge-
school West-Vlaanderen. Er is geen sectorale voorkeur.

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening
- obligaties met warrants

De onderneming dient de technologie te
commercialiseren, ontwikkeld aan één van de deelne-
mende kenniscentra.

Baekeland Fonds II is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in kmo’s en startende ondernemin-
gen. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 
84.
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BANK DEGROOF NV

Nijverheidstraat 44 
1040 Brussel 
 
Tel. 02 287 95 99 
Fax 02 233 95 99  -  02 233 95 82
E-mail: regnier.haegelsteen@degroof.be
Website : www.degroof.be

Regnier Haegelsteen
CEO

Ger Rooze
gedelegeerd bestuurder

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 
 
 
 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

€ 125.000

- Guimard Finance (holding bestuurders)
- Bois Sauvage
- familiale groep Waucquez
- familiale groep Theo Maes
- kaderleden/personeel
- Levimmo

1871

België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Frankrijk, 
Spanje

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs
- beursintroductie

- € 0,5 – 2,5 miljoen
- niet noodzakelijk minderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

aandelenparticipatie
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BELUGA NV

Assesteenweg 65 
1740 Ternat 

Tel. 02 462 61 15
Fax 02 462 61 41
E-mail: bruno.lippens@belugainvest.com
Website: www.belugainvest.com

Bruno Lippens
algemeen directeur

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

€ 4,6 miljoen

beursgenoteerd (Euronext Brussel)

1998

België met focus op Vlaanderen

focus op “later stage”:
- groeifinanciering
- MBO, MBI

- € 0,25 – 2,5 miljoen
- in regel minderheidsbelang

geen a priori voorkeur

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening
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BEM-FLEMISH CONSTRUCTION AND INVESTMENT COMPANY NV

Lombardstraat 34-42 
1000 Brussel 
 
Tel. 02 545 57 49 
Fax 02 545 59 07
E-mail: info@bem-fcic.com
Website : www.bem-fcic.com

Noël Coessens
investment manager

Marc Dillen
gedelegeerd bestuurder

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 
 
 
 
 
Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

€ 6,97 miljoen

KBC Verzekeringen, Dexia Bank, De Federale Verzekerin-
gen, Kumpen, Democo, Buelens, Van Laere, GIMV, Immo 
Desimpel, KBC Bank, Fortis Bank, ING, Vanhout, Atab, 
Drooghmans, Tijtgat, Fivanco, ME Construct en Arcadis 
Gedas

30 september 1997

bouwprojecten in Centraal en Oost-Europa

financieren van vastgoedprojecten via achtergestelde 
lening of aandelenparticipatie

- € 0,25 – 2 miljoen
- minderheidsbelang

bouwsector

- achtergestelde lening
- aandelenparticipatie

BEM verstrekt risicokapitaal voor vastgoedprojecten in 
Centraal- en Oost-Europa waarvoor de bouwheer te wei-
nig eigen middelen kan en wenst in te brengen.
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BIG BANG VENTURES II Comm. VA

Hangar 26
Rijnkaai 98
2000 Antwerpen 

Tel. 03 292 37 10
Fax 03 303 52 91
E-mail: barend@bbv.be
Website: www.bbv.be

Barend Van den Brande
managing partner

maatschappelijk kapitaal
 
Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

ca. € 24 miljoen

- institutionele investeerders
- industriëlen
- privé-investeerders

2006

Benelux en Frankrijk

- seed capital
- startkapitaal
- groeifinanciering

- € 0,25 – 2,5 miljoen
- minderheidsbelang

technologiesector

aandelenparticipatie

internationale aspiraties, unieke technologie en compe-
titieve edge, groot marktpotentieel, kwaliteit van het 
management en solide business model

Als erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in kmo’s en startende ondernemingen, heeft Big Bang Ven-
tures II een deel van haar fondsen voorbehouden voor ondernemingen die voldoen aan de ARKIV-investeringscriteria. 
Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 84.
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BRUSSELS I³ FUND NV

Generaal Jacqueslaan 141 
1050 Brussel 

Tel. 02 629 22 07
Fax 02 629 36 40
E-mail: mopeeter@vub.ac.be
Website:  
www.vub.ac.be/infovoor/bedrijven/startkapitaalfonds.html

Bruno de Vuyst
secretaris-generaal

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 
 
 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 
 
 

specifieke investeringscriteria 
 
 

ca. € 5,6 miljoen

- VUB
- Brustart
- Fortis Private Equity Belgium
- KBC Private Equity
- Ethias Leven

3 juli 2002

Brussel en Vlaanderen

startkapitaal

- € 125.000 – 500.000
- minderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

in principe aandelenparticipatie, andere 
vormen zijn eveneens mogelijk, zoals
achtergestelde lening of (converteerbare) 
obligatielening

spin-offs in Vlaanderen en/of Brussel
voortkomend uit of in relatie met
de VUB
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CAPITAL – E NV

Karel Oomsstraat 4 
2018 Antwerpen 
 
Tel. 03 303 37 30 
       0486 71 61 60 
E-mail: marc.wachsmuth@capital-e.be 
Website : www.capital-e.be 
 

Marc Wachsmuth
partner

Pascal Vanluchene
partner

Rudi Severijns
partner

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 
 
 
 
sectorale voorkeur 
 

Financieringsvormen 

€ 48,2 miljoen

- verscheidene institutionele investeerders
- Imec
- ARKimedes Fonds

11 januari 2006

Europa

- seed capital
- startkapitaal
- groeifinanciering

- minimaal: € 0,25 – 0,5 miljoen
- maximaal: tot € 5 miljoen (over de
  duurtijd van de onderneming)
- meestal beperkt tot minderheidsparticipatie

enkel micro-electronica- & nanotechnologie-
gerelateerde sectoren

aandelenparticipatie

Capital-E ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in kmo’s en startende ondernemingen. 
Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 84.
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CAPRICORN VENTURE PARTNERS NV

Lei 19 b 1 
3000 Leuven 
 
Tel. 016 28 41 00 
Fax 016 28 41 08 
E-mail: capricorn@capricorn.be 
Website : www.capricorn.be 
 

Jos B. Peeters
managing partner

Marc Lambrechts
senior investment manager

Claude J. Stoufs
senior investment manager

Paul Decraemer
head cleantech investment 
practice

Kapitaal onder beheer

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

€ 112 miljoen

institutionele en private beleggers

1993

Europa

- seed capital
- startkapitaal
- groeifinanciering

- € 0,5 – 5 miljoen
- zowel minderheids- als meerderheidsparticipaties

technologie gebaseerde ondernemingen (IT, biotech, 
materiaaltechnologie, energie, milieu, cleantech…)

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening
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CREAFUND II Comm. VA

Kapitein Maenhoutstraat 77 B 
9830 Sint-Martens-Latem 
 
Tel. 09 272 62 00 
Fax 09 272 62 09 
E-mail: herman.wielfaert@creafund.be 
  gino.schepens@creafund.be
  johan.heirbrandt@creafund.be
Website: www.creafund.be

Herman Wielfaert
gedelegeerd bestuurder

Gino Schepens
bestuurder

Johan Heirbrandt
bestuurder

maatschappelijk kapitaal 
 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 
 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 
 

specifieke investeringscriteria 

€ 26 miljoen
toegestaan kapitaal € 50 miljoen

Vlaamse industriëlen

16 november 2001

België (300 km rond Brussel)

- groeifinanciering
- replacement financing
- MBO, MBI, buy-outs
- pre-IPO

- € 1 – 4,5 miljoen
- minderheids- en meerderheidsbelang 

geen specifieke sectoren; doorslaggevend
is de innovativiteit van product of technologie en/of 
consolidatie in de sector

- aandelenparticipatie
- converteerbare (obligatie)lening
- warrants

enkel mature bedrijven
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DEXIA BANK BELGIE (DEXIA PRIVATE EQUITY) NV

Pachecolaan 44 
1000 Brussel 
 
Tel. 02 222 57 62 
Fax 02 285 19 33 
E-mail: Alexis.bogaert@dexia.be 

Alexis Bogaert
head private equity

Catherine Dumonceaux
investment manager

Aandeelhouder
 
geografisch werkgebied
 
investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 
 
Financieringsvormen 

Dexia

Benelux, EU

groeifinanciering

 - € 1 - 15 miljoen
 - minderheidsbelang

infrastructuur; utilities (including renewable), cleantech 

equity-linked instrumenten
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DOMO GROUP

Nederzwijnaarde 2 
9052 Zwijnaarde 
 
Tel. 09 241 46 09 
Fax 09 241 46 00
E-mail: equity@domo.org
Website : www.domo.be

Ivan Lokere
chief financial officer

€ 146 miljoen

familiaal karakter

1 januari 1991 

Europa

- startkapitaal
- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs

- € 0,5 miljoen – 5 miljoen
- bij voorkeur minimum 50 %

bij voorkeur ICT en hernieuwbare energie

- aandelenparticipaties
- (converteerbare) obligatielening

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
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€ 35 miljoen

ondernemers en industriële families

30 maart 2007

300 km rond Brussel

- MBO, MBI, OBO
- groeifinanciering
- replacement capital

 - € 2 – 4 miljoen
 - minderheidsbelang met controle of 
meerderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

aandelen

geen start-up of seed-capital

Jérôme Lamfalussy
partner

Yves Trouveroy
partner

Eric van Zuijlen
partner

Vergote Square 41 
1030 Brussel 
 
Tel. 02 642 20 00 
Fax 02 642 20 09 
E-mail: info@e-capital.be 
Website: www.e-capital.be

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

E-CAPITAL II NV
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E-MERGE NV

IT Tower – 15th floor
Louisalaan 480 
1050 Brussel 

Tel. 02 464 94 60
Fax 02 466 87 76
E-mail: Id@emerge.be
Website: www.emerge.be

Laurent Drion
chief executive officer

€ 4 miljoen

- Laurent Drion
- Grégory Hédo

4 november 1998 

hoofdzakelijk België

seed capital

- € 25.000 – 500.000
- minderheidsbelang

technologie

aandelenparticipatie

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
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FALCON FUND III NV

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium

minimale en maximale deelname

sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Steenveldstraat 23
8820 Torhout

Tel. 050 22 19 98
Fax 050 22 27 38
E-mail: luc.loose@falconfund.be
  koen.perdu@falconfund.be

Luc Loose
gedelegeerd bestuurder

Koen Perdu
bestuurder-vennoot

volstort € 10 miljoen
toegestaan € 25 miljoen

- twee industriële families
- het management

4 oktober 2000

België

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs

- € 0,5 – 2,5 miljoen
- zowel minderheids- als meerderheids-
  participaties

- geen hightech dossiers
- mature bedrijven

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening
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€ 1,73 miljoen

IMEC vzw

16 maart 2000

Vlaanderen

- pré-seed
- seed

€ 50.000 - € 0,5 miljoen

micro- en nano-electronica gerelateerd

- (converteerbare) leningen
- aandelenparticipatie

FIDIMEC nv richt zich uitsluitend tot incubatiedossiers van 
IMEC vzw 

Kapeldreef 75  
3001 Leuven  

Tel. 016 28 11 83  
E-mail :bart.vanbael@imec.be  

Bart Van Bael
portfolio manager

Ludo Deferm
bestuurder

André Vinck
bestuurder

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium

minimale en maximale deelname

sectorale voorkeur

Financieringsvormen  

specifieke investeringscriteria  

FIDIMEC NV   
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€ 30 miljoen

privé-investeerders

2003

Benelux

MBO, MBI, replacement capital, expansion capital

- € 1 – 7,5 miljoen
- zowel minderheids- als meerderheidsbelang
- open tot syndicatie

business-to-business

- aandelenparticipatie
- converteerbare obligatielening

Hubert Plouvier
afgevaardigd bestuurder

Martijn Willaert
investeringsmanager

Kristof Verluyten
investeringsmanager

Duboisstraat 48 
2060 Antwerpen 
 
Tel. 03 202 04 00 
Fax 03 226 41 94 
E-mail: info@finco.be 
Website : www.finco.be

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum
 
geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 
 

sectorale voorkeur
 
Financieringsvormen 
 

FIN.CO NV
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FORTIS PRIVATE EQUITY ARKIMEDES NV

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders

  
Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium

  
minimale en maximale deelname
 
  
sectorale voorkeur

Financieringsvormen  
  
  

Warandeberg 3  
1000 Brussel  
  
Tel. 02 565 95 46  
Fax 02 565 99 75
E-mail: info@fortisprivateequity.com
Website : www.merchantbanking.fortis.com

Raf Moons
senior investment manager

Renaat Denolf  
investment officer

€ 10 miljoen

- Fortis Private Equity Belgium
- ARKimedes-Fonds

januari 2006

Vlaanderen

- startkapitaal
- groeifinanciering

- € 0,75 – 1,5 miljoen
- minderheidsparticipatie

geen bepaalde voorkeur

- achtergestelde lening
- aandelenparticipaties
- (converteerbare) obligatielening

Fortis Private Equity ARKimedes is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in KMO’s en startende 
ondernemingen. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terug-
vinden op blz. 84.
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FORTIS PRIVATE EQUITY BELGIUM NV

Warandeberg 3
1000 Brussel

Tel. 02 565 95 46
Fax 02 565 99 75
E-mail: info@fortisprivateequity.com
Website: www.merchantbanking.fortis.com

Brigitte Boone
gedelegeerd bestuurder

Luc Weverbergh
gedelegeerd bestuurder

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium

minimale en maximale deelname

sectorale voorkeur

Financieringsvormen

€ 236 miljoen

 Fortis Bank

16 september 1981

België

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs
- pre-IPO
- startkapitaal

- € 2 – 50 miljoen
- zowel minderheids- als meerderheidsparticipaties

geen bepaalde voorkeur, met uitsluiting van
immobiliën, horeca en trading

- aandelenparticipaties
- (converteerbare, achtergestelde)
  obligatieleningen (met warranten)
- mezzanine
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€ 8,5 miljoen (uitbreidbaar tot € 12,5 miljoen)

- K.U.Leuven
- KBC Private Equity
- Fortis Private Equity Belgium 

3 juli 2002 

bestemd voor wereldwijde valorisatie van technologie 
van de Associatie K.U.Leuven

- seed capital
- startkapitaal
- early stage

- € 0,1 – 1 miljoen
- minderheidsparticipatie

elke opportuniteit waarbij technologie of expertise 
betrokken is, die ontwikkeld is binnen de Associatie 
K.U.Leuven

aandelenparticipatie

creatie en groei van kennisintensieve spin-off  
ondernemingen van de Associatie K.U.Leuven

Minderbroedersstraat 8A 
3000 Leuven 
 
Tel. 016 32 65 00 
Fax 016 32 65 15
E-mail: lrd@kuleuven.be
Website:  
www.kuleuven.be/lrd/services/gemma_what.html

Prof. Koenraad Debackere
voorzitter 

Paul Van Dun
afgevaardigd bestuurder

GEMMA FRISIUS FONDS II NV

maatschappelijk kapitaal 
 
Aandeelhouders 
 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 
 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 
 
 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 
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beursgenoteerd

- Vlaamse overheid (27%)
- publiek (beurs) (73%)

1 juni 1980 

Europa en USA

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs
- pre-IPO financiering

 - € 1,5 – 50 miljoen
 - minderheidsbelang met uitzondering voor MBO’s & 
MBI’s

 - durfkapitaal in technologische sectoren via gespeciali-
seerde teams in Life Sciences, Technology en Cleantech

 - buy-outs en groeikapitaal aan gevestigde bedrijven

 - aandelenparticipatie
 - (converteerbare) obligatieleningen (met warranten)

Dirk Beeusaert
EVP business development

Karel Oomsstraat 37 
2018 Antwerpen 

Tel. 03 290 21 00
Fax 03 290 21 05
E-mail: info@gimv.com
Website: www.gimv.com

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

GIMV NV
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€ 30,1 miljoen

- Gimv
- ARKimedes Fonds

2005 

Vlaanderen

startkapitaal

- € 1,5 – 3,5 miljoen
- minderheidsbelang

ICT sector

- achtergestelde lening
- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening

Alex Brabers
executive vice-president

Karel Oomsstraat 37 
2018 Antwerpen 

Tel. 03 290 21 00
Fax 03 290 21 05
E-mail: alex.brabers@gimv.com

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 
 

GIMV ARKIV ICT FUND

Gimv ARKIV ICT Fund is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in startende ondernemingen. Meer 
informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 84. 
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variabel (volgens inbreng participanten)

- Electrawinds
- privé-personen

4 maart 2004 

België

startkapitaal

- € 0,5 – 1,25 miljoen
- minderheidsparticipatie

alle bedrijven die een project rond hernieuwbare/duur-
zame energie opstarten

aandelenparticipatie

Jurgen Ackaert
statutair bestuurder

Filip Dewulf
mede-oprichter

Plassendale 1   Maatschappelijke zetel : 
Wetenschapspark 1  John Cordierlaan 9
8400 Oostende   8400 Oostende

Tel. 059 55 62 98
Fax 059 55 62 91
E-mail: info@groenkracht.be
Website: www.groenkracht.be

GROENKRACHT CVBA

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied
 
investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 
 
 
Financieringsvormen 
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HEFBOOM CVBA

Vooruitgangstraat 333 b 5 
1030 Brussel 
 
Tel. 02 205 17 20 
Fax 02 205 17 39
E-mail: marc.vercauteren@hefboom.be  
  frans.heyman@hefboom.be
Website : www.hefboom.be

Marc Vercauteren
kredietbeheerder

Frans Heyman
kredietbeheerder

€ 10 miljoen

individuen, gezinnen, groepen, organisaties uit het mid-
denveld,… een verscheidenheid van meestal kleinere 
aandeelhouders die tevreden zijn met een beperkt finan-
cieel rendement (± 2%) maar die een “groot maatschap-
pelijk rendement” verwachten

november 1985 

Vlaanderen en Brussel

- startkapitaal
- groeifinanciering

- € 6.200 – 125.000
- minderheidsbelang

Organisaties en ondernemingen uit de sociale econo-
mie: dit zijn kmo’s of vzw’s die in hun bedrijfsuitvoering 
een bijzondere aandacht hebben voor maatschappelijke 
meerwaarde. Dit vooral via de creatie van duurzame 
tewerkstelling van kansengroepen, maar ook via mi-
lieuvriendelijkheid van product en productieproces en 
coöperatief ondernemen

- achtergestelde lening
- aandelenparticipatie
- financiering van investeringen

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
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€ 50 miljoen

- De Eik (50%) niet genoteerde familiale holding
- Luxempart (50%) genoteerde familiale holding

december 2001 

België, Luxemburg en omliggende landen

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs

- € 3 – 10 miljoen
- zowel minderheids- als meerderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

- achtergestelde lening
- aandelenparticipatie
- (converteerbare)obligatielening

Guy Wygaerts 
gedelegeerd bestuurder

Jo Santino (Indufin Capital Partners nv SICAR)
gedelegeerd bestuurder

Jean-Francois Vryens
senior investment manager

Joris Rome
senior investment manager

Maatschappelijke zetel 
Interleuvenlaan 1515-D1
3001 Heverlee

Tel. 016 39 30 40
Fax 016 39 30 49
E-mail: indufin@skynet.be
Website: www.indufin.be

INDUFIN NV

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 
 
Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 

minimale en maximale deelname 
 
 
sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
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€ 10 miljoen

- ING België
- ARKimedes Fonds

10 januari 2006

- groeifinanciering
- jonge en mature kmo’s met groeiplannen

- € 0,15 – 1 miljoen
- minderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening

kwaliteit van het management en van het project

maatschappelijk kapitaal
 
Aandeelhouder 
 

Oprichtingsdatum 

investeringsstadium 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

specifieke investeringscriteria 
 

Ivan Trangez 
directeur activator fund

Marnixlaan 24 
1000 Brussel 

Tel. 053 76 22 29
Fax 02 547 36 87
E-mail: ivan.trangez@ing.be
Website: www.ing.be

ING ACTIVATOR FUND NV

ING Activator Fund is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in kmo’s. Meer informatie over de 
ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 84.
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€ 220 miljoen

ING België

1997

Europa

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs

 - € 2 – 20 miljoen
 - minderheidsbelang met uitzondering voor MBO’s en 
MBI’s

geen bepaalde voorkeur

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening

kwaliteit van het managementteam 

Denis Biju-Duval
head of corporate investments

Marnixlaan 24 
1000 Brussel 

Tel. 02 547 22 32
Fax 02 547 36 87
E-mail: denis.biju-duval@ing.be
Website: www.ing.be

ING BELGIE NV – CORPORATE INVESTMENTS

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouder 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 

minimale en maximale deelname 
 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

specifieke investeringscriteria 



 Risicokapitaal, een publicatie van het Agentschap Ondernemen mei 2009 52

KBC ARKIV NV

Havenlaan 12 – SIV 
1080 Brussel  
 
Tel. 02 429 11 64 
Fax 02 429 05 25  
E-mail: info@kbcpe.be  
  emmanuel.damman@kbcpe.be
Website: www.kbcarkiv.be

Philippe de Vicq 
gedelegeerd bestuurder

Emmanuel Damman
investment manager

Jo Breesch
senior investment manager

€ 25 miljoen

- KBC Private Equity
- ARKimedes Fonds

Vlaanderen

januari 2006 

groeifinanciering

- € 0,25 – 1,5 miljoen
- meerderheids- en minderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

- achtergestelde lening
- aandelenparticipatie

 - exploitatiezetel in Vlaams Gewest
 - innovatieve en/of sterk groeiende kmo’s die voldoen 
aan ARKIV-investeringscriteria

 - gemiddelde investeringstermijn 5 tot 7 jaar

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 

geografisch werkgebied 

Oprichtingsdatum 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

specifieke investeringscriteria 
 
  
 
 
  

KBC ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in kmo’s. Meer informatie over de  
ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 84.
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KBC PRIVATE EQUITY NV

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 
minimale en maximale deelname 
 
 
sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

specifieke investeringscriteria 

Havenlaan 12 - SIV 
1080 Brussel 
 
Tel. 02 429 36 45 
Fax 02 429 05 25
E-mail : info@kbcpe.be
Website : www.kbcpe.be

Philippe de Vicq
gedelegeerd bestuurder

Floris Vansina 
gedelegeerd bestuurder

€ 239 miljoen

KBC Bank

1943

België, Centraal- en Oost-Europa, Nederland,  
Frankrijk en Rusland

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs

- € 2 – 50 miljoen
- zowel meerderheids- als minderheidsbelangen

geen bepaalde voorkeur

- aandelenparticipatie
- achtergestelde leningen 

Performante middelgrote bedrijven met positieve be-
drijfskasstroom van minimaal € 1,5 miljoen. Bijzondere 
aandacht gaat uit naar bedrijven die een toonaangeven-
de positie hebben opgebouwd in een specifieke sector 
(niche) en die groei-opportuniteiten onderkennen.
Voor participaties in biotech-bedrijven gelden specifieke 
criteria. 
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€ 100 miljoen

 - Vlaams Gewest
 - ArcelorMittal

2004

Europa

 - seed capital
 - startkapitaal
 - groeifinanciering

 - € 0,125 – 10 miljoen euro
 - zowel minderheids- als meerderheidsparticipatie 

 - achtergestelde lening
 - aandelenparticipatie

Innovatieve ideeën en projecten uit de wereld van de 
materialen, met een bijzonder aandacht voor staal

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouder

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied

investeringsstadium  
 

minimale en maximale deelname

Financieringsvormen

specifieke investeringscriteria

Philippe Vercruyssen
Filip Franse
Dirk De Boever
partners

Koen Heindryckx
investment manager

Cédric Dockendorf
project engineer

President J.F. Kennedylaan 3
9060 Zelzate  
  
Tel.: 09 345 12 11
Fax : 09 345 12 04 
E-mail : contact@ocasventures.com
Website : www. ocasventures.com

OCAS VENTURES CVBA
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eigen vermogen 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 
 
 
Financieringsvormen 
 

€ 15,2 miljoen

West-Vlaamse ondernemers

maart 1997

België

groeifinanciering

- € 0,75 – 1,5 miljoen
- minderheidsparticipatie

kmo-sector: communicatie- en informatie-
technologie, life sciences, milieutechnologie

- aandelenparticipatie
- mezzanine

Luc Synaeghel (LS Capital Management bvba)
afgevaardigd bestuurder

Heilig-Hartplein 10 
8400 Oostende 
 
Tel. 059 51 30 32 
Fax 059 23 53 16 
E-mail: luc.synaeghel@partnersatventure.be 
Website: www.partnersatventure.be 
 

PARTNERS@VENTURE NV
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€ 7,8 miljoen (onder beheer: € 12,5 miljoen)

- management
- ondernemers
- privé-aandeelhouders

15 november 2005 

België

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs
- beursintroductie

- € 0,5 – 2,5 miljoen
- boven € 2,5 miljoen in syndicaat
- in hoofdzaak minderheidsparticipaties

geen bepaalde voorkeur

- achtergestelde lening
- aandelenparticipatie
- (converteerbare) lening

de betrokkenheid van het management en mogelijk-
heid van PE Group om als aandeelhouder, bestuurder en 
adviseur een actieve rol te spelen

Hoofdzetel    Bijkantoor
Molenstraat 10    Het Koninklijk Entrepot
3320 Meldert-Hoegaarden  Entrepotkaai 3
    2000 Antwerpen
GSM 0497 37 80 65
Fax 016 76 54 08
E-mail: stefan.yee@pegroup.be
Website: www.pegroup.be

Stefan Yee (AS Partners)
gedelegeerd bestuurder

PE GROUP NV

maatschappelijk kapitaal 
 
Aandeelhouders 
 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur
 
Financieringsvormen 
 
 

specifieke investeringscriteria 
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€ 125 miljoen

privé personen: 
 - Philippe Vlerick
 - Filiep Balcaen
 - Paul Thiers
 - Marc Saverys

7 juli 2006

België, Europa 

 - groeifinanciering
 - MBO, MBI, Buy-Outs
 - beursintroductie

 - € 2,5 tot 25 miljoen
 - zowel minderheids- als meerderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur (immobiliën niet)

 - aandelenparticipatie
 - obligatielening

korte en lange termijn participaties

Geert Vanderstappen (Thabit nv)
bestuurder

Karel Gielen (Thabit nv)
bestuurder

Bourgetlaan 50 
1130 Brussel  
 
Tel. 02 724 89 90 
Fax  02 724 89 99
E-mail: info@pentahold.eu
Website: www.pentahold.eu

PENTAHOLD NV

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
   

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 
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€ 15 miljoen

- EIF (Europees Investeringsfonds)
- Baloise Private Equity
- Delta Lloyd Bank
- Winterthur
- Diepensteyn
- privé-investeerders

1 januari 1999 

België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Engeland,…

- early stage
- groeifinanciering
- kleine buy-outs of buy-ins

- € 0,25 – 1,25 miljoen
- minderheidsparticipatie

geen bepaalde voorkeur

- aandelenparticipatie
- converteerbare lening

Bart Luyten
partner

Leopoldstraat 39 
2800 Mechelen 

Tel. 015 28 78 80
Fax 015 28 78 89
E-mail: bluyten@privast.com
Website: www.privast.com

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 
 
 
 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 
 
investeringsstadium 

 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

PRIVAST CAPITAL PARTNERS NV
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privé-investeerders uit diverse sectoren

juni 1997

Benelux, Frankrijk

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs
- beursintroductie

- € 0,25 – 5 miljoen
- zowel minderheids- als meerderheidsparticipaties

- milieu
- gezondheid/farmaceutica
- process control
- gespecialiseerde distributie
- groene energie
- veiligheid 

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening

bij voorkeur bedrijven met een omzet van minstens € 3 
miljoen

Pierre Robin
gedelegeerd bestuurder

Louis Bertrandlaan 102, bus D32 
1030 Brussel 

Tel. 02 242 74 15
Fax 02 242 68 63
E-mail: profinpar@skynet.be
Website: www.profinpar.com

PROFINPAR NV

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 
 
sectorale voorkeur 
 

Financieringsvormen 
 

specifieke investeringscriteria 
 



 Risicokapitaal, een publicatie van het Agentschap Ondernemen mei 2009 60

QAT II INVESTMENTS NV

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname

sectorale voorkeur

Financieringsvormen

specifieke investeringscriteria

Keizerinlaan 66
1000 Brussel

Tel. 02 567 17 88
Fax 02 567 17 89
E-mail: yves.vansante@qatinvestments.com
Website : www.qatinvestments.com

Steven van der Velden
voorzitter

Yves Van Sante
CEO en uitvoerend bestuurder

Johan Dejager, Luc Kindt, Eric Dejonghe, Patrick Cornette 
en Herman Spliethoff
bestuurders

€ 35 miljoen

particuliere en institutionele investeerders

mei 2006

Benelux

groeifinanciering

 - € 1 – 7 miljoen
 - zowel minderheids- als meerderheidsbelang mogelijk

digitech, meditech, cleantech en logistiek

 - aandelenparticipatie
 - (converteerbare) obligatielening

 - Qat Investments is een hands-on venture capital groep 
gericht op het actief participeren in vroege-fase tech-
nologie bedrijven in de Benelux en omliggende landen.

 - Qat investeert uitsluitend in sectoren waar onze part-
ners ruime persoonlijke ervaring hebben en in onder-
nemingen waaraan we een significante strategische 
bijdrage kunnen leveren.

 - Qat Investments biedt geselecteerde bedrijven financi-
ele steun, gespecialiseerde managementkracht en een 
groot relatienetwerk.

QAT II Investments beheert ‘QAT ARKIV nv’, een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in startende 
ondernemingen. Meer informatie over de ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terug-
vinden op blz. 84.
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QUEST FOR GROWTH NV

maatschappelijk kapitaal  

Aandeelhouder  

Oprichtingsdatum  

geografisch werkgebied 
 
investeringsstadium  
  
  

minimale en maximale deelname  
  

sectorale voorkeur

Financieringsvormen

  
specifieke investeringscriteria  
  
  
  
  

Lei 19, bus 3  
3000 Leuven  

Tel. 016 28 41 28
Fax 016 28 41 29
E-mail : quest@questforgrowth.com
Website : www.questforgrowth.com

René Avonts
gedelegeerd bestuurder

€ 109 miljoen

Privak (beursgenoteerd)

9 juni 1998

Europa

 - groeifinanciering
 - beursintroductie
 - mezzanine

 - € 1 – 5 miljoen
 - minderheidsparticipatie

technologie – biotechnologie

 - aandelenparticipaties
 - (converteerbare) obligatieleningen

Quest for Growth richt zich tot mature
bedrijven in de technologie- en de bio-
technologiesector waarvan redelijkerwijs
kan worden verwacht dat ze binnen de 
36 maanden een uitstap kunnen overwegen.
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REGENIUS I NV

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 
 
Financieringsvormen

specifieke investeringscritering 

Brocap
Waterlelielaan 1
 9032 Wondelgem
 
Tel. 09 227 11 85
Fax 09 227 79 92
E-mail: kristof.de.smet@brocap.be
Website: www.brocap.be of www.regenius.be

Kristof De Smet
algemeen directeur

Peter Vanneck
gedelegeerd bestuurder

€ 15 miljoen

privaat kapitaal

2 januari 2006 

België, Zuid-Nederland, Ruhr-gebied,
Noord-Frankrijk

herontwikkeling van risicovastgoed (zgn. brownfields), 
met inbegrip van het saneringsproces

 - € 0,25 – 2,25 miljoen
 - zowel minderheids- als meerderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

aandelenparticipatie in projectvennootschap

BROCAP nv, de managementmaatschappij,dient telkens 
als procesmanager aangeduid
te worden tijdens de herontwikkeling van
de brownfield, ter beheersing van de investering in de 
site.
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ca. € 200 miljoen

familie Sluys

31 september 2007

Europa

 - groeifinanciering
 - MBO,MBI, buy-outs

 - € 0,5 – 1,25 miljoen
 - meerderheidsbelang of aanzienlijke minderheidsparti-
cipatie 

 - achtergestelde lening
 - aandelenparticipatie
 - converteerbare obligatielening

geen bepaalde voorkeur

grote aandacht voor management

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouder

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium

minimale en maximale deelname

Financieringsvormen 

sectorale voorkeur

specifieke investeringscriteria 

Jos Sluys
ceo

Christophe De Wit
director

Oplombeekstraat 6
1755 Gooik

Tel. 02 793 25 50
Fax: 02 793 25 59

E-mail: info@saffelberg.com
Website: www.saffelberg.com

SAFFELBERG INVESTMENTS NV
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SHERPA INVEST

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

 
minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

Joseph Wybranlaan 40 
1070 Brussel 

Tel. 02 529 58 50
Fax: 02 529 59 22
E-mail: dvt@sherpainvest.be
Website: www.sherpainvest.be

Olivier Belenger
gedelegeerd bestuurder

€ 3,3 miljoen

 - ING België
 - EEBIC
 - 5 privé personen

januari 2006

België

 - seed capital
 - startkapitaal
 - groeifinanciering

 - € 0,125 – 0,5 miljoen
 - minderheidsparticipatie

geen bepaalde voorkeur

aandelenparticipatie

bedrijven met een aanzienlijk groeipotentieel en die over 
één of meerdere competitieve voordelen beschikken
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SOFICATRA NV

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 
 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied
 
investeringsstadium 
 

 
minimale en maximale deelname 
 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 
 
 
 

specifieke investeringscriteria 
 
 

Julius Caesarlaan 2/7 
1150 Brussel 

Tel. 02 770 15 62
Fax 02 230 75 41
E-mail: info@soficatra.org
Website: www.soficatra.org

Jean-Paul Feldbusch
voorzitter, gedelegeerd bestuurder

€ 7,9 miljoen

de voornaamste zijn:
 - ESFIN (Frankrijk)
 - CFI (Italië)
 - P & V (België)

juli 1983
 
Europa

 - groeifinanciering
 - MBO, MBI, buy-outs
 - employee ownership schemes 

 - € 125.000 – 620.000
 - minderheidsparticipatie met uitzondering voor MBO’s & 
MBI’s 

geen bepaalde voorkeur

 - aandelenparticipatie
 - (converteerbare) obligatielening
 - achtergestelde lening
 - voorschotten op voorwaarde dat Soficatra reeds aan-
deelhouder is 

 - ondernemingen uit de sociale economie
 - ondernemingen waarin kaderleden en/of arbeiders 
deelnemen
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SOFINDEV III NV

maatschappelijk kapitaal
 
Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 

Financieringsvormen 

Green Square 
Lambroekstraat 5D 
1831 Diegem 

Tel. 02 720 70 07
Fax 02 721 43 52
E-mail: g.thijs@sofindev.be
  info@sofindev.be
Website: www.sofindev.be

Ghislain Thijs
 investment director

€ 50 miljoen

 - Sofina
 - Colruyt 
 - Imocobel 
 - privé investeerders

2006

België 

MBO, MBI, buy-outs

€ 3 – 10 miljoen 

 - achtergestelde lening
 - aandelenparticipatie
 - (converteerbare) obligatielening



 Risicokapitaal, een publicatie van het Agentschap Ondernemen mei 2009 67

SOFINIM NV

maatschappelijk kapitaal
 
Aandeelhouders  

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium  

minimale en maximale deelname  
 
 
sectorale voorkeur  

Financieringsvormen

specifieke investeringscriteria  
  
  
  
  

Tervurenlaan 72  
1040 Brussel  
  
Tel. 03 897 92 30 
Fax 03 225 25 33
E-mail: info@sofinim.be
Website : www.sofinim.be

André-Xavier Cooreman
chief operating officer

€ 315 miljoen

 - Ackermans & van Haaren (74%)
 - NPM-Capital (26%)

1988

Benelux en buurlanden

 - groeifinanciering
 - MBO 
 - pre-IPO
 - vervangingskapitaal

 - € 5 – 100 miljoen
 - zowel meerderheid als minderheid

geen 

aandelen

 - geen turn-arounds of start-up
 - hoofdkantoor in Benelux of buurlanden
 - geen vooropgestelde exitstrategie
 - lange investeringshorizon (5 tot 15 jaar)
 - minimale winstgevende omzet : € 25 miljoen
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SOFTWARE HOLDING & FINANCE NV

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouder

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium

minimale en maximale deelname

sectorale voorkeur

Financieringsvormen

Nieuwlandlaan 9
3200 Aarschot

Tel. 016 56 00 00
Fax 016 56 66 60
E-mail: shf@shf.be 
  dirk@shf.be
Website : www.shf.be

Marc Mommaerts
chief executive officer

Dirk Smolders
financial manager

€ 8 miljoen

Familie Billion

10 april 1991 (actief sinds midden 1996)

België

 - seed capital
 - startkapitaal

 - 0,125 – 1 miljoen
 - minderheidsbelang

IT, software, telecom, life sciences

aandelenparticipatie
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STONEFUND NV

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

Oudenaardsesteenweg 285 b2
9420 Erpe-Mere
 
Tel. 053 60 64 20
Fax 053 60 64 21

E-mail: koen.schrever@stonefund.com
Website: www.stonefund.com

Mark Cerstelotte
partner

Anthony Theys
partner

Koen Schrever
partner

€ 17 miljoen

familie Colruyt

21 december 2006

Europa

 - startkapitaal
 - groeifinanciering

 - € 0,5 – 3 miljoen
 - hoofdzakelijk minderheidsbelang

technologiebedrijven actief in cleantech, nieuwe materia-
len, alternatieve energie, afvalverwerking of innovatieve 
projecten in traditionele sectoren. 

aandelenparticipatie
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STROKE FUND II CVBA

maatschappelijk kapitaal  

Aandeelhouders  

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied  

investeringsstadium  

minimale en maximale deelname  
  

sectorale voorkeur

Financieringsvormen  

specifieke investeringscriteria  

Wittemolenstraat 47  
8200 Brugge  
  
Tel. 050 39 24 44  
Fax 050 39 34 02  
E-mail: info@strokefund.be  
Website: www.strokefund.be  

Hans Depré
voorzitter

Ludo Lievens
adviseur

Filip De Clercq (0495 52 32 32)
investment manager

€ 2,5 miljoen

 - Busco bvba  
 - Eric Dumon
 - Hans Depré  
 - Eddy Depré  
 - Jean-Pierre Saelen
 - Peter Nédée
 - Eric Gheeraert
 - Karel Moortgat
 - e.a.

5 november 1999

België

 - groeifinanciering
 - MBO, MBI, buy-outs 

 - € 0,5 – 1 miljoen
 - minderheidsparticipaties met uitzondering voor MBO’s 
& MBI’s

geen bepaalde voorkeur

 - aandelenparticipatie
 - converteerbare obligatieleningen

 - voorkeur gaat naar participaties bij MBO’s
 - financiële ondersteuning bij groeiprocessen in mature 
ondernemingen
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€ 25 miljoen

retail, private banking, professioneel, institutioneel

juni 2006

EU, met nadruk op Benelux, Frankrijk, Duitsland, 
UK, Spanje

ontwikkeling, bouw en uitbating van nieuwe en bestaan-
de productie-installaties

 - € 0,5 – 5 miljoen
 - minderheidsparticipatie

productie van duurzame energie (productie van groene 
elektriciteit en/of groene warmte): windparken, biomassa 
& biofuels, solar PV, solar thermal installaties, kleinscha-
lige waterkracht, energie efficiëntie projecten

 - aandelenparticipatie
 - achtergestelde lening

Stéphane Schockaert
investment manager 

Bob Assenberg
fund manager

Contactadres in België:
Triodos Bank  
Hoogstraat 139 bus 3, 1000 Brussel

Tel. 02 548 28 28
Fax 02 548 28 29
E-mail: stephane.schockaert@triodos.be 
Website: www.triodos.be

Contactadres in Nederland:
Triodos Investment Management BV
Utrechtseweg 60 
PO Box 55

NL – 3700 AB Zeist
Tel. +31 30 693 65 00
Fax +31 30 693 65 66

TRIODOS RENEWABLES EUROPE FUND

maatschappelijk kapitaal

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied
  

investeringsstadium  

minimale en maximale deelname
  

sectorale voorkeur 
 
 
 
 
Financieringsvormen
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TRIVIDEND CVBA  –  VLAAMS PARTICIPATIEFONDS VOOR DE SOCIALE ECONOMIE

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders  
 uit de sociale economie 

 overheden / op overheidsinitiatief 

 andere private partners 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied

investeringsstadium 
 
 
 

minimale en maximale deelname
 
 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

 
specifieke investeringscriteria 

Vooruitgangstraat 333 bus 12 
1030 Brussel

Tel. 02 274 14 51 
Fax 02 205 17 39 
E-mail: info@trividend.be
Website: www.trividend.be

Bernard Fornoville
directeur

Les Verhamme
kredietanaliste

ca. € 2,5 miljoen

Hefboom, Netwerk Vlaanderen, Triodos, Kanaal 127, De 
Wolkammerij, Dienstenthuis

het Vlaams Gewest, de Vlaamse Gemeenschap (beide 
in beheer bij ParticipatieMaatschappij Vlaanderen), het 
Kringloopfonds

Dexia Bank, P&V Verzekeringen, KBC Private Equity, KBC 
Bank, Ethias, VKW-Synergia, ACV-Metaal en individuele 
klanten

18 december 2001

Vlaanderen (+Brussel)

- seed capital  (uitzonderlijk)
- startkapitaal
- groeifinanciering
- MBO (uitzonderlijk)

 - zelf en alleen tot € 150.000
 - voor aanzienlijk grotere bedragen stellen we in sa-
menspraak met de klant een consortium samen met 
preferente partners

 - minderheidsparticipaties

bedrijven en vzw’s uit de duurzame en sociale economie

- achtergestelde lening
- aandelenparticipatie

Onze klanten stellen de realisatie van maatschappelijke 
meerwaarden voorop. Zij leveren bijzondere inspannin-
gen op het vlak van tewerkstelling (van kansengroepen), 
maatschappelijke inbedding, respect voor het leefmillieu, 
transparantie, kwaliteit en duurzaamheid. Winst wordt be-
schouwd als een middel om die maatschappelijke doelstel-
ling te realiseren.
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TRUSTCAPITAL NV

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied
 
investeringsstadium 

minimale en maximale deelname 
 
 
sectorale voorkeur 
 

Financieringsvormen 
 

Ter Bede Center 
Kapel ter Bede 84 
8500 Kortrijk

Tel. 056 24 96 00
Fax 056 22 86 99
E-mail: info@trustcapital.be
Website: www.trustcapital.be

Christian Dumolin
chairman en CEO

€ 103 miljoen

Koramic Investment Group (100%)

1 oktober 1998

Benelux, Frankrijk

- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs

- € 0,5 - 10 miljoen
- zowel minderheids- als meerderheidsparticipaties

brede sectorale interesse (o.a. klassieke sectoren, later 
stage technology,…)

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening
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VECTIS PARTICIPATIES NV

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 
 
sectorale voorkeur 
 

Financieringsvormen 
 

specifieke investeringscriteria 
 
 
 

Stratem 11 bus 2 
9880 Aalter 
 
Tel. 09 375 69 00 
Fax 09 374 69 00
E-mail: vectis@vectisparticipaties.be
Website: www.vectisparticipaties.be

Walter Beyen
vennoot

Stefaan Vanquaethem
vennoot

€ 10,25 miljoen

 - Gimv
 - Landbouwkrediet
 - privé-investeerders

3 mei 2004

Vlaamse regio

- startkapitaal
- groeifinanciering
- MBO, MBI, buy-outs

- € 0,1 – 2 miljoen
- in principe substantiële minderheidsbelangen

alle sectoren uitgezonderd immobiliën,
horeca en financiële instellingen

- aandelenparticipatie
- converteerbare obligatielening

Vectis levert bijkomende toegevoegde 
waarde via “hands-on” ondersteuning
op voornamelijk financieel-administratief
vlak.
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variabel

meerdere ondernemers actief in uiteenlopende sectoren

5 mei 2001

Europa

 - seed capital
 - startkapitaal
 - groeifinanciering

 - € 0,125 – € 2,5 miljoen
 - minderheidsparticipatie

 - Technology Convergence sectors (information techno-
logy, biotechnology, nanotechnology)

 - CleanTechnology (sustainable developments, alterna-
tive energy and innovative solutions)

 - Creative Industries
 - Catalyst, European Market expansion potential

 - achtergestelde lening
 - aandelenparticipatie

innovatieve B2B projecten met Europees of wereldwijd 
marktpotentieel

Chris Raman
managing partner

Ventures4Growth 
Ajuinlei 1 
9000 Gent

Tel. 09 269 52 44
Fax 09 269 52 99
E-mail: chris.raman@ventures4growth.com
Website: www.ventures4growth.com

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 
Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

specifieke investeringscriteria 
 

VENTURES4GROWTH CVBA
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€ 10 miljoen

 - Vesalius Biocapital I SICAR S.A.
 - Arkimedes Fonds NV

 
december 2007

Vlaanderen

 - startkapitaal
 - groeifinanciering

 
€ 0,5 - 7,5 miljoen

jonge, innovatieve life science ondernemingen

 - aandelenparticipatie
 - minimum minderheidsblokkering 

innovatieve en beschermde technologie met wereldwijd 
marktpotentieel

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 
minimale en maximale deelname 
 
sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

specifieke investeringscriteria 
 

Stéphane Verdood 
partner

Gaston Matthyssens 
partner

Tervurenlaan 273
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Tel.: 02 306 35 73
E-mail: s.verdood@vesaliusbiocapital.com
Website: www.vesaliusbiocapital.com

VESALIUS BIOCAPITAL ARKIV NV

KBC ARKIV is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in kmo’s. Meer informatie over de  
ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 84.
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€ 1,4 miljard

30 tal institutionele investeerders uit Benelux, Europa en 
USA

1999

Benelux en Duitsland

 - groeifinanciering
 - MBO, MBI, buy-outs

geen beperking op minimumbedrag

bedrijven die inspelen op hedendaagse trends in onze 
maatschappij zoals de vergrijzing, leisure, outsourcing/
efficiency en duurzaamheid

aandelenparticipatie

Groei/consolidatiepotentieel van de marktpositie, kwa-
liteit van management, markpositie en rendabiliteit van 
het bedrijf. Doelgroep bestaat uit ondernemingen met 
een omzet van € 10 miljoen tot € 150 miljoen.

Frank Vlayen
principal

Uitbreidingsstraat 10 -16 
2600 ANTWERPEN 

Tel.  03 292 96 60
Fax  03 292 96 61 
E-mail: vlayen@waterland.be
Website: www.waterland.be

WATERLAND PRIVATE EQUITY INVESTMENTS NV

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 

minimale en maximale deelname 

sectorale voorkeur

Financieringsvormen

specifieke investeringscriteria 
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YUKON NV

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 

specifieke investeringscriteria 

Maria Theresiastraat 38 
3000 Leuven 
 
Tel. 02 712 69 40 
Fax 02 712 69 43
E-mail: info@yukon.be
Website : www.yukon.be

Filip Legein
managing partner

Steven Vander Meeren
managing partner

€ 4 miljoen

- management
- privé-personen

september 1999 

Brussel en Vlaanderen

- groeikapitaal
- vervangingskapitaal
- focus op de eerste intrede van vreemd
  kapitaal
- MBO, MBI, buy-outs

- € 0,1 – 1 miljoen
- belangrijke minderheidsparticipatie

geen bepaalde voorkeur

aandelenparticipatie

het management moet aandeelhouder zijn
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Deel 3: Andere initiatieven
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ARK-ANGELS FUND NV

maatschappelijk kapitaal 

Aandeelhouders 
 

Oprichtingsdatum 

geografisch werkgebied 

investeringsstadium 
 
 

minimale en maximale deelname 
 

sectorale voorkeur 

Financieringsvormen 
 

specifieke investeringscriteria 

p/a “Huis de Corswarem” 
Maastrichterstraat 63 
3500 Hasselt 
Tel. 011 30 02 60
Fax 011 30 02 58 
E-mail: r.vossen@ban.be
    f.asselman@arkangels.be
Website: www.arkangels.be

Reginald Vossen
algemeen directeur BAN Vlaanderen,
gedelegeerd bestuurder

Frans Asselman
fondsmanager

ca. € 6,8 miljoen

- ARKimedes Fonds
- diverse business angels

21 november 2007

Vlaanderen

- seed capital
- startkapitaal
- groeifinanciering

- € 0,05 – 0,7 miljoen
- minderheidsbelang

geen bepaalde voorkeur

- aandelenparticipatie
- (converteerbare) obligatielening

Dit fonds investeert enkel samen met business angels die 
lid zijn van BAN-Vlaanderen (co-financiering).

ARK-Angels Fund is een erkend ARKinvesteringsfonds (ARKIV) voor investeringen in kmo’s. Meer informatie over de  
ARKimedes-regeling en de specifieke ARKIV-investeringscriteria kan u terugvinden op blz. 84.
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BAN VLAANDEREN vzw

historiek 
 
 
 
 

doel initiatief 

geografisch werkgebied 
 

investeringsstadium 

sectorale voorkeur 
 

p/a “Huis de Corswarem” 
Maastrichterstraat 63 
3500 Hasselt
Tel. 011 30 02 60
Fax 011 30 02 58 
E-mail: info@ban.be
Website: www.ban.be
Regionale antennes:
 Antw: 03 288 10 84 Rik Goossens
 O-Vl: 09 210 98 83 Rik Van den Hende
 W-Vl: 056 28 28 33 Ignace Lootvoet
 Limb: 011 30 02 61 Jo Keunen
 VL-Br: 011 30 02 61 Jo Keunen

Reginald Vossen
algemeen directeur

Het Business Angels Netwerk Vlaanderen, BAN Vlaande-
ren, werd in januari 2004 opgericht en is het resultaat 
van de fusie van de vier toenmalig bestaande Vlaamse 
BAN’s. Het nieuwe netwerk krijgt de financiële steun van 
de Vlaamse Regering.

Het Business Angels Netwerk Vlaanderen fungeert als be-
middelaar/coördinator tussen een netwerk van anonieme 
informele investeerders en beloftevolle ondernemingen. 
De vzw participeert zelf niet in deze ondernemingen. 
Het is aan de investeerder(s) zelf om te beoordelen al 
dan niet in zee te gaan met de onderneming (naargelang 
sector, bedrag, …). Door haar enorme contactenbestand 
kan de vzw de zoekende ondernemer zeer degelijk 
begeleiden en gidsen.

geheel Vlaanderen, via regionale antennes in
Kortrijk, Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt

durfkapitaal voor jonge, startende en groeiende
ondernemingen

geen projecten uit de sectoren kleinhandel,
horeca, projectontwikkeling en bouw
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geen klassiek investeringsfonds; elke investering gebeurt 
door particulieren met staat van dienst en affiniteit met 
de sector. Wensen bij intrede de raad van bestuur te 
versterken door het aanleveren van daadwerkelijke en 
relevante sectorexpertise en netwerk (dus niet enkel 
kapitaal).

familiale kapitaalverschaffers

4 augustus 2008

België

 - groeifinanciering 
 - MBO,MBI, Buy-outs

vanaf € 1 miljoen

 - aandelenparticipatie
 - voorkeur voor meerderheidsbelang, doch minder-
heidsbelang is mogelijk mits uitgebalanceerde 
aandeelhoudersovereenkomst.

 - ondernemingen met minimum EBITDA € 0,5 miljoen
 - de bedoeling is om “Smart Money” aan te leveren aan 
bedrijven welke op zoek zijn naar vervangingskapitaal 
(uitstappende aandeelhouder, opvolgingsprobleem)  
en/of groeikapitaal (bedrijven die aan de vooravond 
staan van een consolidatie strategie, het zetten van 
de eerste internationale stappen, een nieuw product 
lanceren,….)

doel initiatief

Aandeelhouder

Oprichtingsdatum

geografisch werkgebied

investeringsstadium

minimale en maximale deelname

Financieringsvormen

specifieke investeringscriteria

Frank Buysse
managing partner

Lambermontplaats 34 
2000 Antwerpen 

Tel.: 03 288 08 29
       0476 43 10 14
Fax: 03 288 08 29
E-mail: fb@buysse-partners.com

BUYSSE&PARTNERS BVBA
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PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN (PMV) NV

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) biedt een gepaste financieringsoplossing voor elke fase in de levenscyclus van 
een bedrijf, van bij de prille start tot aan de groei en internationalisering (www.pmv.eu). Ook CultuurInvest (zie blz. 12), het 
Fonds Vlaanderen-Internationaal (zie blz. 14) Kids-Invest (zie blz. 15), PMV-Mezzanine (zie blz. 19) en de Waarborgregeling zijn 
producten van PMV.

          Pre-zaai            Zaai         Start-up                Eerste groei            Stabiele groei 

Winwinlening
> € 50.000

BAN Vlaanderen
> € 50.000 - 100.000

Vlaams Innovatiefonds
€ 100.000 - 250.000

ARKimedes
> € 250.000

hoog risico

laag risico

stadium ondeneming

Financieringsbehoefte
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a) De ARKIV’S en de ARKimedes-regeling

Wat houdt deze maatregel in 

De ARKimedesregeling ter Activering van RisicoKapitaal in Vlaanderen voorziet in het ter beschikking stellen van € 450 miljoen 
aan durfkapitaal ten behoeve van starters en kmo’s in Vlaanderen. 

Het ARKimedes-Fonds co-investeert samen met andere investeerders in daartoe erkende private risicokapitaalfondsen (de 
zogenaamde ARKIV’s). Het zijn deze ARKIV’s die op hun beurt investeren in Vlaamse starters en kmo’s. Het ARKimedes-Fonds 
kan tot 50 % min één aandeel bijdragen tot het kapitaal van een ARKIV. Op deze manier kunnen de investeringsmiddelen voor 
starters en kmo’s in Vlaanderen aanzienlijk toenemen teneinde de ‘equity gap’ te dichten. 

In september 2005 haalde ARKimedes-Fonds nv met succes € 110 miljoen op bij het brede publiek. Dit gebeurde door middel 
van een gecombineerde uitgifte van aandelen en obligaties waaraan een gewestgarantie en een fiscaal voordeel verbonden 
waren.

Het ARKimedes-Fonds investeerde haar middelen in twaalf zogenaamde ARKIV’s. Dit zijn private risicokapitaalfondsen die 
een erkenning kregen van ARKimedes Management. De ARKIV’s zijn ‘close end funds’ en blijven gedurende een periode van 
maximum twaalf jaar actief. Tijdens de eerste vier tot vijf jaar leggen zij zich toe op nieuwe, initiële investeringen in starters 
en kmo’s om in de daaropvolgende jaren vervolginvesteringen uit te voeren met het oog op een succesvolle exit.

VLAAMSE GEWEST

PMV NV

ARKIMEDES
MANAGEMENT NV ARKIMEDES-FONDS

PUBLIEK

ARKIV 1 ARKIV 3 ARKIV ...ARKIV 4ARKIV 2

STARTERS EN KMO’S IN VLAANDEREN

BELASTINGKREDIET

GEWESTGARANTIE

100 % AANDEELHOUDERSCHAP

100 % AANDEELHOUDERSCHAP

BEHEER

FINANCIERING

INVESTERING

ARK-INVESTERINGEN
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Wie komt in aanmerking

Firma’s die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest of de intentie hebben om zich hier te vestigen én voldoen aan de volgende 
kmo-definitie kunnen voor durfkapitaal aankloppen bij een ARKIV : 

•	 minder dan 250 werknemers;
•	 ofwel een jaaromzet realiseren van maximaal € 50 miljoen, ofwel een balanstotaal realiseren van maximaal € 43 miljoen;
•	 beantwoorden aan het zelfstandigheidscriterium : niet meer dan 25 % van de onderneming mag in handen zijn van een 
 niet-kmo. 

Ingevolge Europese subsidiereglementeringen mogen ARKIV’s wel geen participaties nemen in door overcapaciteit getroffen 
segmenten van de vervoer-, land-, visserij- en aquacultuursectoren, alsook van de scheepsbouw - en EGKS-sectoren. 

hoe gebeurt een ark-investering in de praktijk

Starters en kmo’s, die beroep willen doen op de ARKimedesregeling, dienen zich met hun businessplan te richten tot één of 
meerdere ARKIV’s naar hun keuze. 

Indien een ARKIV financieel wil meestappen in uw project dan zal zij een ARKinvestering realiseren die steeds gepaard gaat 
met een kapitaalverhoging : naast de bestaande aandeelhouders wordt de ARKIV dus een tijdelijke minderheidsaandeelhouder 
in het bedrijf. 

De nieuwe middelen ingebracht als ARKinvestering moeten aangewend worden om ofwel in het Vlaamse Gewest investerin-
gen uit te voeren, ofwel er werkgelegenheid of toegevoegde waarde te creëren.

Het maximumbedrag voor de ARKinvestering in een onderneming is beperkt tot € 1,5 miljoen per twaalf maanden.

evaluatieprocedure

De ARKIV zal, zoals alle risicokapitaalverschaffers, uw businessplan onderzoeken en evalueren, en beslist autonoom om al dan 
niet in uw onderneming te investeren. Daarbij hanteert elke ARKIV zijn eigen investeringscriteria, afhankelijk van de investe-
ringsfocus, de samenstelling van de investeringsportefeuille en andere factoren.

lijst erkende arkiv’s

Arkafund nv    p. 25
ARK-Angels Fund nv   p. 80
Baekeland Fonds II nv   p. 26
Big Bang Ventures II Comm. VA  p. 30
Capital-E Arkiv nv   p. 32
Fortis Private Equity Arkimedes nv p. 42
Gimv Arkiv ICT Fund nv   p. 46
ING-Activator Fund nv   p. 50
KBC ARKIV nv    p. 52
KMOFIN nv (LRM)   p. 17
QAT II Investments nv   p. 60
Vesalius Biocapital ARKIV nv  p. 76
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contact

ARKimedes Management NV
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
tel. 02 229 52 50
fax 02 229 52 51
e-mail:  arkimedes@pmv.eu 
website: www.arkimedes.be
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b) VLAAMS INNOVATIEFONDS (VINNOF)

Wat houdt deze maatregel in

Vinnof, het Vlaamse Innovatiefonds, verstrekt risicokapitaal aan innovatieve starters in Vlaanderen.

Omdat private kapitaalverschaffers vaak niet bereid zijn om innovatieve starters te financieren, wegens een te hoog risicopro-
fiel, biedt Vinnof meer kansen aan innovatieve ondernemingen in Vlaanderen. Vinnof doet dat door in hun prille levensfase 
financiering aan te reiken. Hierdoor moet het voor ondernemers gemakkelijker worden om in een volgende fase een beroep te 
doen op private kapitaalverschaffers.

Vinnof verstrekt geen subsidies. Het fonds investeert in ondernemingen en wil daar ook een financieel rendement op halen. 
De investering gebeurt in principe in de vorm van een kapitaalparticipatie. Het beoogde rendement bestaat bijgevolg typisch 
uit meerwaarden op aandelen. 

De investering van Vinnof in een onderneming is steeds van beperkte duur en situeert zich voornamelijk tijdens de opstart en 
de initiële groei van de onderneming.

Zaaikapitaal: wie komt in aanmerking

Om rechtstreeks zaaikapitaal te bekomen van Vinnof, moet uw bedrijf een startende kleine onderneming zijn in Vlaanderen. U 
moet bovendien een innovatief product of dienst aanbieden. 

Een kleine onderneming is een bedrijf:

•	 met minder dan 50 werknemers; 
•	 waarvan de jaaromzet niet hoger is dan € 10 miljoen, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan € 10 miljoen; en 
•	 die voldoet aan het zelfstandigheidscriterium. Dat wil zeggen dat de geconsolideerde cijfers – als er een deelnemings-  
 relatie bestaat met andere ondernemingen van 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten – moeten voldoen 
 aan bovenvermelde criteria. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, universiteiten of onder- 
 zoekscentra zonder winstoogmerk, is wel toegestaan. 

Een starter is een bedrijf dat niet langer dan zes jaar is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Een 
bedrijf is Vlaams als zijn voornaamste exploitatiezetel is gelegen in het Vlaamse Gewest. Een product of dienst is innovatief als 
het een nieuwe behoefte creëert of een bestaande behoefte op een nieuwe manier invult.

Welke vorm kan een zaaikapitaalinvestering aannemen? 

Vinnof investeert zaaikapitaal in verschillende vormen:

•	 een kapitaalparticipatie, eventueel aangevuld met een achtergestelde lening;
•	 een hybride tussenvorm (converteerbare lening, lening met warranten, enz.).

 
Wat zijn de investeringsvoorWaarden 

Elke zaaikapitaalinvestering van Vinnof moet gepaard gaan met een cash-investering vanwege een private partij ten belope 
van minstens 25 % van de Vinnof-investering. De Vinnof-investering kan met andere woorden maximaal 80 % bedragen van 
het totaalbedrag dat op hetzelfde moment in de onderneming wordt geïnvesteerd.

Daarnaast kan de som van alle Vinnof-investeringen in de onderneming maximaal € 1,5 miljoen bedragen.
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aanvraagprocedure

Voor een aanvraag van een rechtstreekse Vinnof-investering kunt u een uitgebreid overzicht van de verschillende te onderne-
men stappen en aanvraagformulieren terugvinden op de website www.vinnof.be. Vooraan in deze brochure vindt u tevens een 
fiche van Vinnof. 

contact

Vinnof
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
tel. 02 229 37 50
fax 02 229 37 51
e-mail: vinnof@pmvlaanderen.be
website: www.vinnof.be
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c) WINWINLENING

Wat houdt deze maatregel in

De Winwinlening moedigt particulieren fiscaal aan om geldmiddelen ter beschikking te stellen aan startende ondernemingen.

Wie als vriend, familielid of kennis gedurende een vaste looptijd van acht jaar tot  € 50.000 leent aan een startend Vlaams 
bedrijf, krijgt hierop jaarlijks een belastingvermindering, gekoppeld aan een eventuele fiscale recuperatie indien de kredietne-
mer het bedrag niet kan terugbetalen.

Wie komt in aanmerking als kredietnemer

Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietnemer een Vlaamse startende kmo zijn :

•	 met minder dan 250 werknemers;
•	 waarvan ofwel de jaaromzet niet hoger is dan € 50 miljoen, ofwel het balanstotaal niet hoger is dan € 43 miljoen;
•	 die voldoet aan een vastgelegd zelfstandigheidscriterium (niet meer dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten mogen 
 in het bezit zijn van één of meerdere grote ondernemingen).
 
Bij de toepassing van deze criteria wordt rekening gehouden met eventuele partner- en verbonden ondernemingen van het 
betrokken bedrijf. Hierdoor zullen gegevens van gelieerde bedrijven opgeteld moeten worden.

Een onderneming die één van deze criteria overschrijdt, wordt beschouwd als grote onderneming.

De kredietnemer wordt als ‘starter’ beschouwd zolang hij voor nog niet langer dan drie jaar is ingeschreven bij de Kruispunt-
bank van Ondernemingen (KBO).

De voornaamste exploitatiezetel dient in Vlaanderen gelegen te zijn.

Wie komt in aanmerking als kredietgever

Op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, moet de kredietgever voldoen aan de volgende voorwaarden:

•	 moet een natuurlijk persoon zijn die deze lening afsluit buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten;
•	 mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
•	 als de kredietnemer een zelfstandige is, dan mag de kredietgever niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende  
 partner van de kredietnemer zijn;
•	 als de kredietnemer de rechtsvorm van een vennootschap heeft, dan mag de kredietgever noch een zaakvoerder, be- 
 stuurder of aandeelhouder van de vennootschap zijn, noch de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van één 
 van de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de vennootschap zijn;
•	 de kredietgever moet in het Vlaamse Gewest woonachtig zijn.
•	 Gedurende de hele looptijd van de Winwinlening mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere 
 Winwinlening.

eigenschappen van de WinWinlening

•	 is een achtergestelde lening, zowel ten aanzien van bestaande als van toekomstige schulden;
•	 met een vaste looptijd van acht jaar, waarna de hoofdsom in één keer moet worden terugbetaald;
•	 het totale bedrag dat in hoofde van de kredietgever in het kader van één of meer Winwinleningen aan één of meer  
 kredietnemers uitgeleend wordt, kan ten hoogste € 50.000 bedragen;
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•	 de interesten moeten jaarlijks betaald worden en worden berekend door het bedrag van de lening te vermenigvuldigen  
 met de rentevoet die is vastgelegd in de akte. Deze rentevoet mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van  
 kracht is op de datum waarop de Winwinlening gesloten wordt, en mag niet lager zijn dan de helft van dezelfde  
 wettelijke rentevoet. In 2008 bedroeg deze rentevoet 7 % en in 2009 is hij gedaald tot 5,50 %.

 
bedrag van fiscale voordeel voor de kredietgever

Het fiscale voordeel voor de kredietgever bestaat uit :

•	 enerzijds een jaarlijkse belastingvermindering voor de hele looptijd van de lening : 
 o als berekeningsbasis wordt genomen het rekenkundige gemiddelde van alle uitgeleende bedragen op  
  1 januari en op 31 december van het belastbare tijdsperk, met een maximum van € 50.000 per  
  belastingplichtige;
 o de belastingvermindering bedraagt 2,5 % van de berekeningsbasis (wat neerkomt op een maximum van  
  € 1.250 per jaar);
   
•	 en anderzijds de mogelijkheid tot een eenmalige belastingvermindering ingeval een gedeelte van de Winwinlening niet 
 wordt terugbetaald. Deze belastingvermindering bedraagt 30 % van de hoofdsom van de lening die definitief is verloren 
 gegaan (bijvoorbeeld bij faillissement of vereffening).

aanvraagprocedure

De Winwinlening moet worden vastgesteld in een (onderhandse of notariële) akte, opgesteld aan de hand van een modelfor-
mulier dat beschikbaar is op de website www.winwinlening.be.

De akte moet in drie exemplaren worden opgesteld, waarvan één bestemd is voor elke partij, en één moet worden bezorgd 
aan ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).

Binnen een maand nadat de Winwinlening gesloten is, bezorgt de kredietgever één van de originele exemplaren van de akte 
aan PMV, die op zijn beurt binnen de maand na ontvangst van deze akte nagaat of aan alle voorwaarden is voldaan.

Indien dit zo is gaat PMV over tot registratie van de akte. De registratie bestaat uit het toekennen van een codenummer aan 
de Winwinlening en het opnemen van de lening in een register.

Binnen een week na registratie van de akte zal PMV de kredietgever schriftelijk op de hoogte brengen van de registratie.

contact

Winwinlening
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Tel. 02 229 52 30
Fax 02 229 52 31
Website : www.winwinlening.be
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