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EIF investeert via October 100 miljoen euro in
MKB
Institutionele topbeleggers waaronder CNP Assurances,
Bpifrance en Zencap, vernieuwen hun steun aan het Europese MKB
Het Europees Investeringsfonds (EIF), CNP Assurances, Bpifrance en Zencap
zijn het eens geworden over een nieuwe investering van 100 miljoen euro in
het Europese MKB via het financierings-platform October. De betrokken partijen participeerden ook in het voorgaande institutionele fonds. Met de hernieuwde toezegging spreken deze partijen hun vertrouwen uit in October. “Wij
bieden twee voordelen voor institutionele investeerders die het MKBecosysteem in Europa willen ondersteunen: wij zijn een pan-Europees platform dat actief is in Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en binnenkort ook
Duitsland. Daarnaast stellen wij hen in staat om kleine en middelgrote ondernemingen op grote schaal te ondersteunen dankzij onze technologie", zegt
Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland.
Pierre Moscovici, Europees Commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douanezaken, vult aan: "October is een succesvolle en innovatieve kredietverstrekker en biedt een haalbaar alternatief voor bankleningen. October heeft al zevenhonderd bedrijven in heel Europa ondersteund in
hun financiering en dankzij deze overeenkomst is er nu nog eens 100 miljoen
euro beschikbaar.”
Plan Juncker
De EIF-verbintenis wordt aangegaan in het kader van het programma Private
Credit Tailored for SME’s. Het programma combineert middelen van het EIF en
de Europese Unie in het kader van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit vormt de kern van het investeringsplan voor Europa,
ook bekend als het Plan Juncker. Het doel van het programma is de
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Waarschuwing: Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor
langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg. Leen niet meer dan uw aflossingscapaciteit.

bevordering van particuliere institutionele investeringen ter ondersteuning
van meer markt gebaseerde en op maat gemaakte financieringsoplossingen
voor het Europese MKB. "Gediversifieerde schuldfondsen bieden kleine bedrijven een alternatief voor traditionele bankleningen, met inbegrip van op
maat gemaakte schuldpakketten, snelle inzet en een flexibele aanpak", aldus
Pier Luigi Gilibert, Chief Executive van het EIF. "Het doel van ons programma is
om de groeiende Europese particuliere kredietmarkt te ondersteunen. We zijn
blij dat we opnieuw een partnerschap hebben gesloten met October.”
Financieringen
Met de toezegging van 100 miljoen euro financiert October het MKB in Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en Duitsland met nieuwe leningen van 30.000
tot vijf miljoen euro. October werd in 2015 gelanceerd als een technisch platform om eenvoudige, snelle en directe leningen aan kleine bedrijven op grote
schaal te ondersteunen. Tot op heden zijn meer dan zevenhonderd kleine en
middelgrote ondernemingen gefinancierd door zowel institutionele als individuele investeerders. De gemiddelde lening via October aan het MKB is verstrekt, bedraagt €490.000. Mannaerts: “October heeft al steun verleend aan
een ecosysteem van bedrijven die meer dan 26.000 banen in Europa vertegenwoordigen. De betrokkenheid van institutionele partners heeft een grote
impact op de groei en het bewaken van dit ecosysteem.”
Over October
October is het grootste en snelst groeiende platform voor MKB-financiering in
continentaal Europa en beschikbaar voor Nederlandse, Franse, Spaanse en
Italiaanse ondernemers en investeerders. October heeft al meer dan 350 miljoen euro aan leningen verstrekt aan meer dan 700 verschillende MKBondernemingen. October Nederland is één van de oprichters van de Stichting
MKB Financiering (SMF), die als doel heeft de toegang tot alternatieve (nonbancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Deze
stichting wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat.
Over het Europees Investeringsfonds
Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank (EIB). Het hoofddoel ervan is micro-ondernemingen en kleine en
middelgrote ondernemingen te helpen toegang te krijgen tot financiering. Het
EIF verleent risicokapitaal ter ondersteuning van investeringen in eigen middelen van het MKB in EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten en

—

—

—

Weesperstraat 61-105
1018 VN Amsterdam

Tel : +31 (0)8 58 08 11 03
e-mail: contact@october.eu

Follow us
www.october.eu

Waarschuwing: Het uitlenen van geld aan het MKB brengt financiële risico’s met zich mee. Door geld uit te lenen aan het MKB staat uw inleg voor
langere tijd vast en loopt u het risico op verlies van (een gedeelte van) uw inleg. Leen niet meer dan uw aflossingscapaciteit.

ontwikkelingslanden. De activiteiten van het EIF bevorderen de EUdoelstellingen innovatie, onderzoek en ontwikkeling, de oprichting van ondernemingen, groei en het scheppen van werkgelegenheid (www.eif.org /
www.eib.org).
Over het investeringsplan voor Europa
Het investeringsplan voor Europa (ook bekend als Plan Juncker) is in 2014 gelanceerd om de neerwaartse trend in investeringen tegen te gaan en Europa
economisch verder te ontwikkelen. De innovatieve aanpak van het plan maakt
het mogelijk publieke en particuliere middelen te mobiliseren voor investeringen in strategische sectoren van de Europese economie. Het plan-Juncker
heeft bijna 390 miljard euro aan investeringen gegenereerd en 929 duizend
bedrijven in heel Europa ondersteund.
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