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Waarom een nieuwe faciliteit voor het Brabants mkb? Veel snel groeiende en
innovatieve ondernemingen (‘scale-ups’) ondervinden problemen bij het ophalen van
durfkapitaal. Zij hebben na een eerste investeringsronde aanvullende financiering
nodig om uit de startfase te komen en te blijven groeien (de zogenoemde tweede
investeringsronde). Vooral het vinden van financiering vanaf 5 miljoen euro is
problematisch.
Het Europees Investeringsfonds (EIF) en het Ministerie
van Economische Zaken en Klimaat hebben in 2017 het
‘Nederlandse Groei Co-investeringsprogramma’ opgezet
om te voorzien in de financieringsvraag van het middenen kleinbedrijf in Nederland. De provincie Noord-Brabant
heeft zich aangesloten bij dit landelijke initiatief. Met deze
samenwerking stellen de provincie, EIF en het ministerie
risicokapitaal beschikbaar aan snelgroeiende en innovatieve
ondernemingen in Brabant. Het beschikbare bedrag kan
oplopen tot een totaal van € 120 miljoen. Zij verwachten
dat private partijen daardoor bereid zijn ook (minimaal)
€ 120 miljoen te investeren in het bedrijfsleven.

Welke ondernemingen komen in
aanmerking?
Ondernemingen moeten voldoen aan een aantal criteria
om in aanmerking te komen voor financiering. Het betrokken
venture capital fonds bepaalt, als fondsbeheerder, hoe
zwaar de verschillende criteria wegen voor het definitieve
besluit.

Hoe werkt de faciliteit?

Criteria

De provincie heeft een mkb-plusfaciliteit opgericht om deel
te kunnen nemen aan het nationale programma. De faciliteit
combineert financiering van de betrokken publieke partijen
met private investeringen in de vorm van risicokapitaal
door venture capital fondsen. Het is de bedoeling dat
ook andere private partijen, zoals banken of andere
investeerders, zullen mee investeren. Het programma heeft
een looptijd van 20 jaar, waarbij de investeringen weer
terugvloeien in het fonds (revolverend investeren). Het
bedrag per investering is altijd meer dan € 5 miljoen.

De onderneming:
• moet voldoen aan de definitie van
mkb van de Europese Commissie
(maximaal 249 FTE, € 43 mln.
balanstotaal en € 50 mln. omzet)
of is een klein midcap bedrijf
(maximaal 499 FTE);
• is gevestigd en heeft bedrijfs
activiteiten in Noord-Brabant
(of is hiertoe voornemens);
• is innovatief;
•	heeft een hoog groeipotentieel
met een verwachte jaaromzet van
minimaal € 5 miljoen.

Voor bedrijven in de sector life sciences and health is een
aantal voorwaarden anders. Zo geldt ten aanzien van
bedrijven die zich bezighouden met medicijnontwikkeling
de voorwaarde dat zij zich minimaal in de zogenaamde
clinical trial fase 2 bevinden. Bedrijven in medische/
diagnostische apparatuur dienen te beschikken over
goedkeuring van de regelgevende instanties voor hun
product(en).

Hoe verloopt een aanvraag?
1. Oriëntatie

2. Contact

3. Toetsing

De eerste kennismaking met
de mkb-plusfaciliteit kan
via verschillende partijen
verlopen, zoals de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij
(BOM), Brainport Network,
REWIN West-Brabant,
VNO-NCW Brabant-Zeeland
en de provincie NoordBrabant. Met hen kan de
ondernemer desgewenst een
verkennend gesprek voeren.

Een investeringsmanager van
de BOM zal vervolgens toetsen of het bedrijf voldoet aan
de investeringscriteria. De
BOM brengt na wederzijdse
instemming de ondernemer
in contact met een venture
capital fonds. Dit fonds
moet passen bij de bedrijfs
activiteiten en geaccrediteerd
zijn door het Europees
Investeringsfonds. Het is ook
mogelijk dat een ondernemer
deze bemiddeling niet nodig
heeft en zelf al in gesprek
is met een geschikt venture
capital fonds.

De fondsmanager van
het venture capital fonds
beoordeelt de ‘business case’
en stelt een financierings
bedrag voor. Bij wederzijdse
interesse en instemming
wordt de ‘business case’
voorgelegd aan het Europees
Investeringsfonds. Deze
beslist uiteindelijk of de
mkb-plusfaciliteit participeert
in de onderneming.

mkb-plusfaciliteit

Meer informatie
Voor meer informatie over de mkb-plusfaciliteit in Brabant,
kunt u contact opnemen met:
Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)
Marc Jansen (Life science, Food, Agri & Biobased, e.a.)
mjansen@bom.nl
06 - 52 63 36 76
Jeroen Siemes (Medtech)
jsiemes@bom.nl
06 - 46 99 60 23
Ilse Massart (HighTech Systems & Materialen en Cleantech)
imassart@bom.nl
06 - 21 15 04 89
Robin Franken (SoftTech)
rfranken@bom.nl
06 - 52 39 24 62
Brainport Network
Carina Tielemans
c.tielemans@brainportnetwork.nl
06 - 81 64 04 66
Regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN
West-Brabant
Mathijs van Campenhout
m.vancampenhout@rewin.nl
06 - 51 99 76 75
VNO-NCW Brabant-Zeeland
Anne Deelen
deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl
06 - 24 35 91 80
Provincie Noord-Brabant
Fanny Melker
fmelker@brabant.nl
06 - 18 30 30 42
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