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Invest-NL en Europees Investeringsfonds investeren €30 miljoen in MKB-fonds
October
AMSTERDAM, 8 december 2021 - Het Europese MKB-financieringsplatform October heeft een toezegging van
€30 miljoen binnengehaald van het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Nederlandse impactinvesteerder
Invest-NL in het kader van de mandaten van het Europees Garantiefonds en het Dutch Alternative Credit
Instrument. Invest-NL investeert 10 miljoen euro in het MKB IV-fonds van October, het EIF 20 miljoen euro. Het
fonds, dat inmiddels een omvang van 215 miljoen euro heeft bereikt, is bedoeld om de groei van Europese MKB te
ondersteunen.
De investering van Invest-NL en het EIF vindt plaats in het kader van het Dutch Alternative Credit Instrument
(DACI)-initiatief, dat onlangs door de Nederlandse regering, Invest-NL en het EIF is gelanceerd. DACI investeert in
schuldfondsen met als doel toegang te verschaffen tot alternatieve financieringsbronnen voor Nederlandse
MKB’ers, voornamelijk via non-bancaire financiers. Deze investering is de eerste van Invest-NL in het kader van
het DACI-initiatief ten gunste van het Nederlandse MKB.
Het October MKB IV fonds is het vierde fonds van October. Het fonds biedt institutionele beleggers rechtstreeks
toegang tot een portefeuille van leningen aan bedrijven in Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland en Duitsland. InvestNL is de eerste grote Nederlandse impactinvesteerder die zich aansluit bij een gemeenschap van gerenommeerde
instellingen in heel Europa, waaronder de Franse investeringsbank Bpifrance en de Franse verzekeringsmaatschappij CNP Assurances, de Italiaanse Cassa Depositi e Prestiti (CDP) en het Spaanse Instituto de Crédito
Oficial (ICO).
Met tot nu toe 590 gefinancierde projecten voor een totaalbedrag van 154 miljoen euro biedt het MKB IV-fonds
van October investeerders een zeer gediversifieerde portefeuille van leningen met bedragen variërend van
30.000 tot 5 miljoen euro. Tot op heden is ongeveer 20% van de portefeuille gefinancierd door October
Nederland. Het fonds, waarvan de investeringsperiode in maart 2020 is gestart, heeft een uniek risicorendementsprofiel omdat een aanzienlijk deel van de leningen in Italië, Frankrijk en Nederland een staatsgarantie
tot 90% geniet.
Luuc Mannaerts, CEO van October Nederland, spreekt van een cruciale en broodnodige ontwikkeling voor het

Nederlandse midden- en kleinbedrijf: "De investering van deze twee partijen toont vertrouwen in October en onze
technologie. Het MKB heeft behoefte aan een eenvoudig financieringsproces en investeerders zijn op zoek naar
het juiste kanaal om geld uit te lenen. Het platform van October brengt deze twee behoeften samen en verrijkt het
financieringslandschap voor het Europese MKB. Als eerste Nederlandse institutionele investeerder van October
stelt Invest-NL een voorbeeld voor andere grote instellingen."
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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.

Wouter Bos, CEO van Invest-NL, voegt hieraan toe: "Deze eerste investering door Invest-NL via het DACI-initiatief

markeert het belang van het aanbieden van financiële oplossingen aan Nederlandse MKB’ers om hen te
ondersteunen bij de groei van hun bedrijf. Eenvoudige financieringsprocessen die mogelijk worden gemaakt door
het technologieplatform van October, zorgen voor toegang tot kapitaal dat hard nodig is voor kleinere bedrijven in
Nederland.”
Alain Godard, chief executive van het EIF, is verheugd over de betrokkenheid van Europa bij het fonds van October:

"Het Europese MKB moet kunnen profiteren van financieringsbronnen die zowel innovatief als gemakkelijk
toegankelijk zijn. Dit is wat de Europese fintech October biedt, aangezien het al veel Europese MKB-bedrijven
heeft gefinancierd en een van de meest veelbelovende financieringstechnologieplatforms is."

Over October

October is een Europese FinTech gespecialiseerd in bedrijfsleningen. Het is leider op het Europese vasteland en
heeft al duizenden kleine en middelgrote ondernemingen gefinancierd voor een totaalbedrag van 650 miljoen
euro in Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en Duitsland. Sinds eind 2020 helpt haar technologische platform
October Connect banken zoals Bpifrance en vermogensbeheerders bij het nemen van betere financieringsbeslissingen op basis van data. October maakt deel uit van de Next40, de 40 meest veelbelovende Franse scaleups (een label toegekend door de Franse regering), en heeft onder zijn aandeelhouders Allianz, CNP Assurances,
CIR Group, Decaux Frères Investissement, Eurazeo en Partech. October is medeoprichter van de Stichting MKB
Financiering in Nederland, die wordt ondersteund door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Voor
meer informatie, bezoek https://nl.october.eu/
Perscontact October: Edwin van Druten, edwin@hibou.nl, +31 (0)622771160
Over Invest-NL

Invest-NL is een impact-investeerder die zich richt op bedrijven en projecten die Nederland duurzamer en
innovatiever maken. De focus ligt op een CO2-neutrale en circulaire economie en op innovatieve, snelgroeiende
bedrijven, ofwel scale-ups. Invest-NL ondersteunt innovatieve ondernemers met financiering en advies volgens
één eenvoudig principe: impact is ons doel, rendement ons middel. Als Nederlandse partner voor Europese
investeringsinstellingen is Invest-NL gericht op samenwerking en werkt altijd samen met andere investeerders.
Invest-NL heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam en telt 70 medewerkers. Kijk voor meer informatie op
www.invest-nl.nl
Perscontact Invest-NL: Paul Hartogsveld: pers@invest-nl.nl, +31 611589127
Over EIF

Het Europees Investeringsfonds (EIF) is onderdeel van de Europese Investeringsbank Groep. Het hoofddoel van
het fonds is micro-ondernemingen en het MKB te ondersteunen door hen te helpen toegang te krijgen tot
financiering. Het EIF ontwerpt en implementeert risicokapitaal, groeikapitaal, garantie- en
microfinancieringsinstrumenten die specifiek op dit marktsegment zijn gericht. De activiteiten van het EIF
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bevorderen de EU-doelstellingen op het gebied van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap,
groei en werkgelegenheid. Website: www.eif.org
Perscontact EIF: Christophe Alix, c.alix @eib.org, tel: +352 4379 84303, mobiel: +33 6 11 81 30 99. Website:
www.eif.org - Persdienst: +352 4379 21000 - press@eib.org
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