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MKB-kredietplatform October per direct ‘live’ in Nederland
Snelst groeiende platform voor MKB-financiering nu ook beschikbaar voor
Nederlandse ondernemers en investeerders

Amsterdam, 27 november 2018 – MKB-kredietplatform October (voorheen Lendix) is vanaf
vandaag officieel gelanceerd in Nederland. Het van oorsprong Franse platform is na Frankrijk,
Spanje en Italië nu ook beschikbaar voor Nederlandse ondernemers en investeerders. Sinds
2014 heeft October al meer dan 240 miljoen euro aan leningen verstrekt aan ruim 500
verschillende MKB-ondernemingen. Hiermee is de fintech startup het grootste en snelst
groeiende platform voor MKB-financiering in continentaal Europa.

Op het platform kunnen MKB-ondernemers een kredietaanvraag doen vanaf 30.000 euro tot
maximaal 3.500.000 euro, met een looptijd van drie maanden tot zeven jaar. October stelt
hiermee het MKB in staat om op een eenvoudige en snelle manier rechtstreeks geld te lenen van
zowel particuliere (crowdlending) als institutionele investeerders, zonder tussenkomst van een
bank en zonder een persoonlijke garantie. "De afgelopen jaren heeft October met succes
honderden MKB-bedrijven in Frankrijk, Spanje en Italië aan groeifinanciering geholpen. De
kennis die hierbij is opgedaan, zetten we nu ook in om Nederlandse ondernemers en hun
organisaties te laten groeien”, zegt Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland.
Zekerheid van financiering

Achter het platform zit een unieke mix van particuliere en institutionele investeerders. De
institutionele investeerders, waaronder het European Investment Fund, BPI FRANCE, CNP
Assurances en Groupama zijn bijeengebracht in een fonds van 200 miljoen euro en hebben
October het mandaat gegeven om vanuit dit fonds te investeren in projecten op het platform.
Van alle projecten die ‘live’ gaan op het platform, financieren institutionele investeerders
minimaal 51 procent van het totale financieringsbedrag. Daarna kunnen particuliere
investeerders (de crowd) gedurende een aantal dagen de resterende 49 procent financieren.
Indien nodig wordt de financiering afgerond vanuit het fonds, waarin ook het senior
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management van October participeert. “Deze unieke combinatie van de institutionele belegger
met de crowd biedt het MKB een stabiele financieringsbron met zekerheid van financiering”,
zegt Olivier Goy, oprichter en CEO van October. “Daarnaast krijgen particuliere investeerders de
mogelijkheid om, op dezelfde voorwaarde als institutionele investeerders, rechtstreeks geld uit
te lenen aan het Nederlandse en Europese MKB met een aantrekkelijk rendement.”
Snel en transparant

October richt zich op MKB-bedrijven met een goed trackrecord en voldoende cashflow om de
lening terug te betalen. Om hieraan te voldoen, moet een onderneming winstgevend zijn en een
jaarlijkse omzet hebben van tenminste 250.000 euro. MKB-organisaties die een lening
aanvragen op het platform, krijgen binnen twee dagen zekerheid of de financiering wel of niet
wordt gegeven - en tegen welke voorwaarden. Na een positieve uitkomst staat het bedrag
binnen zeven dagen op de rekening van de ondernemer. Mannaerts: “Een veel gehoorde klacht
van MKB’ers is dat het veel tijd en energie kost om een financiering te regelen, helemaal als het
om immateriële assets gaat. Bij October bieden wij een ‘financiering zonder gedoe’ voor de
belangrijke momenten in de levensfase van een onderneming, zoals een uitbreiding van het
team, investeringen, digitalisering en innovatie. Transparantie in het aanvraagproces en de
financieringsvoorwaarden staan bij ons voorop.”
Stichting MKB-Financiering

October is één van de oprichters van de stichting MKB-Financiering, die als doel heeft de
toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te
verbeteren. Deze Stichting stelt het belang van de onderneming op zoek naar een passende
financiering voorop en wordt mede ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.

Over October:
Met de missie ‘bedrijven in hun kracht zetten door hun financiering te vereenvoudigen en te
democratiseren’, stelt October kleine en middelgrote ondernemingen in staat om rechtstreeks van
institutionele en particuliere investeerders te lenen zonder tussenkomst van een bank. Investeerders
zetten hun geld nuttig en rendabel in om de groei van de reële economie te ondersteunen, terwijl bedrijven
nieuwe, eenvoudige en effectieve financieringsbronnen vinden. October heeft sinds 2014 al 240 miljoen
euro aan leningen verstrekt voor meer dan 500 projecten van MKB-ondernemingen uit alle sectoren, en is
naast Nederland ook actief in Frankrijk, Spanje en Italië.
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