Investeringsreglement TMI Fonds Flevoland

Begripsbepalingen
Fonds

Technologische MKB Innovatie Fonds Flevoland, kortweg TMI Fonds
Flevoland

Technologische innovatie

Het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van technische producten,
diensten of de productieprocessen waarmee deze producten of
diensten worden voortgebracht.

Project

Het samenhangend geheel van activiteiten waarvoor een lening
wordt gevraagd.

Geldnemer

De geldnemer is een Flevolandse innovatieve onderneming die
voldoet aan de EU-definitie van kleine en middelgrote
ondernemingen (MKB-ondernemingen).

MKB-onderneming

Onderneming in de zin van de Aanbeveling 2003/361/EG of een
aanbeveling die deze vervangt.

Flevolandse onderneming

Onderneming die feitelijk gevestigd is in de Provincie Flevoland.
Een onderneming die statutair gevestigd is buiten Flevoland, maar
waarvan de activiteiten neerslaan in de Provincie Flevoland wordt
ook tot een Flevolandse onderneming gerekend.

Uitvoeringsorganisatie

De Aanjager B.V., 100% dochter van de Ontwikkelingsmaatschappij
Flevoland B.V.

Directie

Bestuurder van de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.

Investeringscommissie

Twee onafhankelijke personen die op verzoek van de Directie een
investeringsvoorstel beoordelen ter voorbereiding op een
voorgenomen besluit om financiering vanuit het Fonds te verstrekken
aan de Geldnemer.

Doel TMI Fonds Flevoland
Doel van het TMI Fonds Flevoland is het verstrekken van risicodragende financiering in de vorm van
marktconforme leningen aan Flevolandse MKB ondernemingen voor het realiseren van een eerste
omzet van innovatieve producten en diensten. Het is een financieringsinstrument om technologische
innovaties mede mogelijk te maken. Beoogd effect is het vergroten van het innoverend vermogen
van Flevolandse ondernemers en werk maken van de Flevolandse kenniseconomie.

Fondsvoorwaarden
Flevolandse MKB ondernemingen kunnen een beroep doen op het Fonds, indien:
1.

De activiteiten gericht zijn op het realiseren van een eerste omzet van een Technologische
innovatie en nadat de eerste speur- en ontwikkelingsactiviteiten succesvol zijn afgerond en er
kansen en mogelijkheden zijn om deze innovatie succesvol te vermarkten;

2.

De Technologische innovatie een relatie heeft met de thema’s duurzame voedselproductie,
gezond leven en schaarste van energie en grondstoffen zoals genoemd in de Economische
Agenda Flevoland;

3.

De activiteiten in het Project betrekking hebben op:
a. het opstarten van de productie, publiciteit en promotie en marketingactiviteiten in het
algemeen; en/of
b. het beschermen van intellectueel eigendom; en/of
c. de voorbereidingen van marktintroductie en/of het vinden van een launching customer;

4.

De Technologische innovatie aantoonbaar nieuw is voor de Geldnemer. Ook is de Geldnemer
nog niet actief (geweest) op de markt met deze innovatie;

5.

De ondernemer aantoonbaar moeilijkheden ondervindt bij het financieren van het Project.
Ondernemingen in financiële moeilijkheden worden nadrukkelijk uitgesloten van het TMI Fonds
Flevoland.

6.

Het Project bedrijfseconomisch haalbaar is (product, markt, financieel);

7.

Het beschikbare budget van het fonds toereikend is;

Hoogte rentedragende lening
De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 20.000 en maximaal € 100.000.
Voor de leningen wordt een marktconforme vergoeding in rekening gebracht.
Daarbij wordt uitgegaan van de Europese referentierente
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html verhoogd met een
opslag van 650 basispunten. Bepalend is de Europese referentierente op het moment van aangaan
van de leenovereenkomst.
Naast de jaarlijkse rente wordt bij het afsluiten van de leenovereenkomst eenmalig 1%
behandelingskosten in rekening gebracht over de maximale hoogte van de leensom.

Aanvraag om een lening
Een aanvraag om een lening kan worden ingediend bij de Directie door het toesturen van een goed
onderbouwd businessplan, een uitgebreide beschrijving van het Project waarvoor de lening wordt
aangevraagd, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een financiële onderbouwing waaruit
de financieringsbehoefte en de invulling daarvan blijkt.
Procedure
Een aanvraag wordt binnen twee weken in behandeling genomen wanneer alle gevraagde informatie
is ontvangen door de Directie.
Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt de ondernemer verzocht om een nadere toelichting op de
aanvraag en/of een bezoek aan zijn onderneming.
Bij een positieve analyse van de aanvraag, wordt er door de Directie een investeringsvoorstel
voorgelegd aan de Investeringscommissie. Indien de Investeringscommissie unaniem haar
goedkeuring verleent aan het voorstel, wordt met de ondernemer de concept leenovereenkomst
besproken.
Indien partijen het eens zijn over de leenovereenkomst wordt deze ondertekend en kan op eerste
verzoek van de aanvrager de leensom in één of meerdere tranches worden uitgekeerd.
Leenovereenkomst
De leenovereenkomst wordt opgesteld naar burgerlijk recht waarin alle relevante bepalingen en
voorwaarden zijn opgenomen. Rente en aflossing zijn per kwartaal achteraf verschuldigd op de
laatste dag van het kwartaal per automatische incasso. De rente voor het eerste jaar is bij
vooruitbetaling verschuldigd op het moment dat de eerste tranche / hoofdsom van de lening wordt
uitgekeerd. De aflossing wordt bepaald op basis van het verdienmodel uit het businessplan en in
overleg met de Geldnemer.
Monitoring voortgang Project
Per kwartaal dient de Geldnemer te rapporteren over de voortgang en de vooruitzichten van het
Project.

