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Over October

De kerncijfers
per 1 juni 2020

October is het grootste platform voor MKBfinancieringen van continentaal Europa (bron:
Altfi), en maakt het mogelijk voor MKBbedrijven rechtstreeks te lenen van particuliere
en institutionele investeerders, zonder
tussenkomst van banken.

€418 185 620

De start-up Fintech October is opgericht in
september 2014 en verstrekte in april 2015 de
eerste lening aan DUCASSE Paris.

Terugbetaald aan investeerders

Management

Uitgeleend aan ondernemingen

Zij maakte al gebruik
van October
Ondernemingen
– Ducasse Paris
– H8 Collection
– Filling Pieces

€210 972 104

– Albatros Hengelsport
– Trending Import
– Salus Medicina
– Tomassi Auto

€460 000

– Monceau Fleurs

Gemiddelde lening

Institutionele investeerders

865

–
–
–
–
–
–

Projecten gefinancierd

De Europese Investeringsbank
BPI France
CNP Assurances
Matmut
Groupama
Eiffel Investment Group

5

Landen waar October actief is

Olivier Goy

Patrick de Nonneville

Oprichter & CEO

COO

Partner en mede-oprichter van
Stichting MKB Financiering

Wie lenen er op
October?
– Nederlandse, Franse, Spaanse, Italiaanse en
Duitse ondernemingen uit alle sectoren
Marc Sebag

Grégoire de Lestapis

CRO

CEO October Spanje

Erkend MKB Financier keurmerk

– Winstgevende ondernemingen met een
omzet van meer dan €250.000 en bewezen
capaciteit om de lening terug te betalen
– Leningen tussen €30.000 en €5.000.000
met een looptijd van 3 maanden tot 7 jaar

Sergio Zocchi

Luuc Mannaerts

CEO October Italië

CEO October Nederland

Snelle Groeier 2019

Wie lenen er uit op
October?
– Een unieke mix van particuliere- en
institutionele investeerders
– Vanaf €20 per lening tegen een

Leading 50
Opgenomen in de top 50 ‘meest belangrijke en
veelbelovende fintech bedrijven ter wereld’ in
de Fintech100 van KPMG en H2 Ventures.

rentepercentage tussen 2,5% en 9,9%
Thorsten Seeger

– Volledig digitaal, met maandelijkse

CEO October Duitsland

terugbetalingen en geen bijkomende
kosten

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.
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Een Europees team

Voordelen - ondernemers

107 medewerkers in 5 Europese kantoren:

Voor alle projecten…

49

in Parijs

17

in Madrid

19

in Milaan

14

in Amsterdam

8

in Munich

Een selectie van het team van October:

October financiert elk belangrijk moment van
de groei van het bedrijf (inclusief immateriële
projecten).

… efficient…
Binnen 1 minuut weten of en hoeveel een
bedrijf kan lenen, waarna het bedrijf binnen 48
uur een aanbod krijgt en binnen 7 dagen het
geld ontvangt.

… en volledig digitaal.
Claire Juliard

Nadine Matar

Fédérico Galdangelo

Head of Retail Investors

Designer

Credit Analist

Zonder persoonlijke borgstelling. October
analyseert het vermogen van een bedrijf om
terug te betalen.

Voordelen - investeerders
Alle belangen op één lijn
Het management team van October leent
Daniel Steinmetz

Rocio Ramirez Llopis

Jorn van Duijnhoven

Credit Risk Officer

Marketing & Communicatie

Customer Success Manager

automatisch aan alle projecten die op het
platform worden gepubliceerd. Daarmee liggen
de belangen van October op één lijn met die
van individuele en institutionele investeerders.

Eén Europa voor
financieringen

Een lending platform

October is actief in 5 landen: Nederland,

Na het doorbreken van het bankmonopolie op

Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland.

MKB-financieringen in 2014 verspreidden de

Diversificatie
Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans en Duits: er
is een grote keuze aan aan MKB-projecten,
vanaf €20 om het portfolio te diversifiëren.

Particulier en institutioneel

crowdlending platforms, opgericht in 2005 in
Met enkele klikken lenen particuliere

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten,

investeerders vanuit de October-app (iOS en

zich verder uit binnen Europa.

Een unieke mix van particuliere- en
institutionele investeerders staat garant voor
de financiering van elk October-project.

Android) uit aan Nederlandse, Franse,
Spaanse, Italiaanse en Duitse projecten.

Voor MKB-bedrijven is het nu mogelijk te lenen
zonder tussenkomst van het traditionele

October wil in continentaal Europa de

banksysteem. Ook geven de crowdlending

marktleider worden in financieringen voor

platforms de investeerder een nieuwe

het MKB door één Europa te creëren voor

mogelijkheid om geld rechtstreeks en zinvol te

MKB-financieringen.

investeren.
October staat onder toezicht van de AFM
(Autoriteit Financiële Markten) in Nederland,
de ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution) in Frankrijk en de CNMV (Comisión
Nacional del Mercado de Valores) in Spanje.
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