Hét middellange
krediet voor uw
bedrijfsinvesteringen.

‘Brede kennis en ervaring in zowel de
financiële wereld als het
ondernemerschap is de basis van het
MKBi Groeifonds’

Geef het mkb de juiste impuls
met het MKBi Groeifonds!
Meer over het MKBi Groeifonds vindt u op de website:
www.mkbigroeifonds.nl

Uiteraard kunt u vrijblijvend
contact met ons opnemen:
MKBi Groeifonds
Kuiper 5, Bedrijvenpark ‘Het Hoog’
5253 RJ Nieuwkuijk
T 088 - 563 34 00
E info@mkbigroeifonds.nl

Groeikapitaal voor ambitieuze
ondernemers die grip willen
houden op hun eigen bedrijf
Bloeiende bedrijven die alle capaciteiten in huis hebben om een mooie groei te realiseren, maar
dit niet kunnen omdat banken steeds minder financieringsmogelijkheden hebben. Het komt steeds
vaker voor. Het MKBi Groeifonds biedt uitkomst door een gefundeerde brug te slaan tussen
particuliere investeerders en ondernemers. U houdt het heft in eigen hand én kunt uw bedrijf de
juiste impuls geven.
De voordelen van het MKBi Groeifonds

Het MKBi Groeifonds biedt kansrijke ondernemingen
de mogelijkheid om aan risicodragend kapitaal te
komen voor groei of overname. Voor u als ondernemer
heeft dit een aantal grote voordelen:
•	De mogelijkheid om uw eigen plannen te realiseren
met vreemd kapitaal waardoor het bedrijf sneller
kan groeien
•	Een aanvullende bancaire financiering is
makkelijker te krijgen
•	Toegang tot een breed netwerk van veelal oudondernemers
•	Hulp bij het sturen van het bedrijf op basis van een
financieel dashboard
•	De lening is voor 50% aflossingsvrij, waardoor
extra liquiditeiten beschikbaar komen voor de
financiering van de groei
•	De MKBi Groeifonds-lening is achtergesteld op de
bancaire lening en daardoor complementair aan
uw bestaande bancaire krediet(en)
•	Er is een aflossingsvrije periode van 3 jaar

‘Kansrijke ondernemingen krijgen de
mogelijkheid om aan risicodragend
kapitaal te komen voor groei of overname’

•	Door een achtergestelde lening kunnen betere
bankvoorwaarden worden bedongen
•	Er is vanaf het begin een duidelijke exit strategie in
combinatie met een vaste einddatum van de lening
•	De geldlening van het MKBi Groeifonds wordt
verstrekt met een optierecht op een
minderheidsbelang in het aandelenkapitaal, als
ondernemer houdt u daarmee het heft in eigen
hand.

Zo werkt het MKBi Groeifonds

Het geld van het MKBi Groeifonds is afkomstig van
particuliere investeerders, veelal ook oudondernemers, die in ruil hiervoor obligaties ontvangen
met een couponrente van 7 procent. Ook kunnen de
beleggers meeprofiteren van de waardeontwikkeling
van het bedrijf gedurende de looptijd van de lening.
De deelnemende mkb-bedrijven krijgen een passende
financiële impuls.

De twee kernactiviteiten van het MKBi Groeifonds op een rij:

De aanvraag

Het beheer

1. B
 edrijven die een aanvraag doen bij het MKBi
Groeifonds worden eerst formeel getoetst op een
aantal criteria.

1. N
 adat de lening is verstrekt houdt het MKBi
Groeifonds nauwgezet zicht op de financiële positie
van de deelnemende bedrijven. De ondernemer blijft
zelf aan het roer.

2. A
 ls de tests positief uitpakken wordt een gesprek
met de ondernemer ingepland. Financieren is
mensenwerk. In deze fase zullen we nader
kennismaken.

2. D
 e managementinformatie en ontwikkelingen binnen
het bedrijf wordt maandelijks besproken. Hierbij kan
het MKBi Groeifonds verschillende expertises
inzetten, afhankelijk van de behoeftes.

3. N
 a het gesprek wordt het verzoek intern uitgewerkt
en besproken in het directieteam van het MKBi
Groeifonds.

3. H
 et MKBi Groeifonds organiseert regelmatig
bijeenkomsten met de investeerders waarbij een
van de ondernemers een presentatie zal geven over
zijn bedrijf. Dit vergroot de betrokkenheid van de
belegger en biedt de mkb-ondernemer een prachtig
platform.

4. B
 ij een positief besluit wordt een voorlopige offerte
opgemaakt en besproken.

4. A
 lleen bij achterstand in rentebetaling kan worden
ingegrepen.  

5. A
 ls er overeenstemming is over de voorwaarden
en condities, wordt de aanvraag voorgelegd aan de
Raad van Advies van het MKBi Groeifonds. Deze
bestaat uit drie competente leden: twee succesvolle
ondernemers en een oud-bestuurslid van een groot
accountantskantoor (op www.mkbigroeifonds.nl
vindt u de cv’s van de huidige leden).
6. N
 a goedkeuring door de Raad van Advies volgt er een
verkort due diligence-onderzoek en een waardering
van de onderneming. Dit is noodzakelijk om de
uiteindelijke waardeontwikkeling vast te stellen.
De kosten worden aan het einde van de looptijd van
de lening verrekend met de waardestijging van het
optierecht.

De condities

•	Lening tussen € 500.000 en € 1.000.000
•	Looptijd 5 jaar
•	Rente 8% per jaar
•	Beheerfee 2,5% per jaar
•	Rentebetaling per maand
•	Aflossingsvrije periode van 3 jaar
•	MKBi Groeifonds krijgt een optierecht op een
minderheidsbelang van de aandelen

De financieel experts van MKBi Groeifonds werken in het
aanvraagproces nauw samen met tal van deskundigen op
ondernemersgebied zoals juristen, bankiers en notarissen.

het leiden van een succesvol bedrijf kunnen aantonen,
bereid zijn op basis van een financieel dashboard te
sturen en niet bang zijn om adviseurs in te huren en
opbouwende kritiek te ontvangen.

Voor wie is het MKBi Groeifonds geschikt

Bedrijven die willen deelnemen aan het MKBi
Groeifonds moeten aan een aantal voorwaarden
voldoen. Zo moet de onderneming een reële
groeipotentie hebben. De eigenaar moet ervaring in

‘De deelnemende mkb-bedrijven
krijgen een passende financiële impuls’

Cijfervoorbeeld van een productiebedrijf bedragen in € 1.000,-

Balans na investering inclusief mutaties investeringen en financieringsuitbreiding (in blauw)
Activa
Vaste activa

Na inv.		
€
1.100

Vlottende activa
Voorraad (uitbreiding 625)
Debiteuren (uitbreiding 750)
Overig (uitbreiding 135)

€
€
€

Totaal:

€

1.125
1.550
335

4.110

Passiva
Eigen Vermogen
Lang Vreemd vermogen
Bank
MKBi 10,5% rente
Kort vreemd vermogen
Bankkrediet (uitbeiding 935) 6% rente
Crediteuren/overig
Totaal:

Na inv.
€
250

€
€

1.150
575

€
€
€

1.435
700
4.110

Effecten MKBi lening op rendement en balans				
Solvabiliteit voor investering:
9,6%
Solvabiliteit na investering
6,1%
Solvabiliteit na investering met € 575k risicodragend vermogen van MKBi
20,1%
Totale rentelasten van nieuwe financiering (bankkrediet + mkbi-lening)
7,7%
Berekening optierecht:				
Aanname waardestijging na 5 jaar
Totale Waardestijging -/- due dilligencekosten -/- waarderingsrapport bij instappen fonds
Optierecht (stel 25%)
Uw waardetoename:

€
€
€
€

600
580
145
455

Financieringsbehoefte na jaar 5				
Herfinanciering restant lening MKBi Groeifonds
€
Optierecht
€
Te financieren bedrag bij exit:				
€

287
145
432

‘Het MKBi Groeifonds geeft banken de
mogelijkheid de onderneming te
Doel van het MKBi Groeifonds

Het MKBi Groeifonds is er om samen met u de waarde
van uw onderneming te verhogen. Dit doen we door
als tijdelijke geldverstrekker versnelde groei of een
overname van succesvolle ondernemingen te
financieren. Dit is nodig omdat financiële instellingen
door de Basel II- en III-richtlijnen steeds minder
mogelijkheden hebben. Het MKBi Groeifonds neemt
het risicodragende deel van het vreemd vermogen op
zich, dit geeft banken de mogelijkheid dit zo nodig te
ondersteunen met risicomijdend kapitaal.

De mensen achter het MKBi Groeifonds

Alexander Egberink, Ton Klaassen en André Koopman
zijn de drijvende kracht achter het MKBi Groeifonds.
Hun brede kennis en ervaring in zowel de financiële
wereld als het ondernemerschap is de basis van het
MKBi Groeifonds. “Investeren in het mkb staat in
Nederland nog in de kinderschoenen. Samenwerkingen
zoals deze hebben, als ze onder de juiste voorwaarden
worden gedaan, alleen maar voordelen voor zowel de
ondernemer als de belegger.”

ondersteunen met risicomijdend kapitaal’
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