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MOTIE; “Heldere afspraken bij verstrekking Converteerbare Lening”
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 december 2017,
behandelend het Statenvoorstel 68/17 ‘Procedure wensen en bedenkingen inzake oprichting
Valorisatiefonds Brabant’,
Constaterende dat:
*

er in de thema vergadering van 17-11- 2017 over het Valorisatiefonds om allerlei
redenen (meer partner functie, sterkere balans naar de toekomst voor ondernemer,
provincie profiteert mee van upside wat ten goede komt aan revolverendheid) lang
gesproken is over de mogelijkheid om naast leningen juist ook met eigen vermogen,
hierna equity, valoriserende ondernemers I ideeen te ondersteunen;

Overwegende dat:
®

«

*
«

Gedeputeerde Pauli o.a. naar aanleiding van deze discussie op 27 november 2017
een aanvullend memo richting PS heeft gestuurd, met o.a. extra informatie over de
mogelijkheden van equity, waar wij hem zeer erkentelijk voor zijn;
dit aanvullende memo meldt dat er met converteerbare leningen wordt gewerkt
waarbij en wij citeren uit het memo: ‘Wanneer de ontwikkeling van de product-marktcombinatie voorspoedig verloopt en de fondsbeheerder de toekomstkansen positief
inschat, dan kan naar wederzijds goedvinden worden besloten om de lening te
converteren in aandelen;
het Valorisatiefonds dus alleen aandelen kan krijgen na akkoord van de ondernemer;
geen of zeer weinig ondernemer(s) akkoord zullen gaan met convertering naar
aandelen op het moment dat het goed gaat met het bedrijf I idee of men succes ziet
aankomen en je dit bij verstrekking van de converteerbare lening dient af te spreken;

Roepen GS op om:
»

in de statuten I regels van het fonds vast te leggen dat op moment van verstrekking
vanjgBBSB converteerbare lening met een ondernemer in het contract wordt
vastgelegd dat de fondsmanager van het valorisatiefonds eenzijdig kan besluiten om
tot convertering vĉ
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van de aandelen; ïfmm

En gaan over tot de orde van de dag
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