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Voorwoord

Wie is MKB
Fonds?

economie en werkgelegenheid. Bij vele van deze MKB-

Echter, vele ondernemers hebben moeite om hun bedrijf
over te dragen, mede als gevolg van een tekort aan

name op investeringen bedoeld voor bedrijfsopvolging

kapitaal.
bedrijven waarvan de opvolger onvoldoende middelen
In tegenstelling tot dit tekort aan kapitaal bij het MKB
verkoop door de oud-eigenaar met een gefaseerde
dit moment staat er meer dan 300 miljard euro van

toetreding van de opvolger. Wanneer de huidige eigenaar

door het fonds uitkomst bieden.
€ 8mln. eigen vermogen hebben, hierdoor start het fonds
portefeuille kent zij de uitdagingen van ondernemers.

ondersteuning geboden. Tevens stelt MKB Fonds haar
Het fonds richt zich met name op investeringen bedoeld

uitgebreide netwerk beschikbaar.

fonds naast de huidige directeur grootaandeelhouder
kan bijdragen aan het versneld laten groeien van een
de ondernemer een deel van zijn vermogen veilig
onderneming staat voorop en het doel van een investering
overdracht toegewerkt en kan de ondernemer de
MKB Fonds beheert vier gesloten fondsen met een
Wij zijn van mening dat dit ten goede komt aan de

gezamenlijk meer dan € 300 miljoen omzet en bieden
werkgelegenheid aan honderden mensen in binnen- en
ons vijfde fonds. Met vriendelijke groet, het team van
MKB Fonds!

buitenland.

Kapitaal, Ondersteuning
en Groei
MKB Fonds past haar kracht als leidende Nederlandse

MKB Fonds is de olie voor de motor van een sterk
ondersteuning die MKB Fonds biedt helpt bedrijven te

prioriteit gemaakt om de belangen van haar investeerders

waardeert en verplicht te opereren met een lange termijn
visie en een duidelijk besef dat vertrouwen elke dag

ervaren team van specialisten.

verdiend moet worden.
Het bestuur en de teamleden hebben onder meer

Raad van advies

complementaire kennis van en ervaring in het
investeringsteam beheert op dit moment vier gesloten
fondsen en is ervaren in het selecteren, verwerven en

betrekking op de doelstelling van MKB Fonds alsmede

advies bestaat momenteel uit drie personen en komt
wordt momenteel gevormd door de heren Hautvast, Van
de Beek en Emmens.

MKB Mixfonds V B.V. gestort in

gelden vervolgens aanwenden voor het verwerven

en als bestuurder van het fonds treedt MKB Fonds
de dagelijkse leiding.

Verschillende klassen

Klasse A
Nominale waarde

Klasse B

€ 1.000

Klasse C
€ 10.000

Minimale afname
8 jaar

Rentevergoeding

8 jaar

8 jaar

Bonusrente
het eigen vermogen van het fonds op het moment van

kwartaal achteraf betaalbaar gesteld en uitbetaald. Het

€ 8 mln. eigen vermogen. Bij € 16 mln. bedraagt de

risico bestaat dat de rentebetaling wordt opgeschort.
voor het bepalen van de hoogte van de bonusrente zijn
bestuurder achtergesteld aan de rentebetaling.

vastgelegd in het prospectus.

Verhandelbaarheid
keuze van de uitgevende instelling vervroegd en boetevrij

volgorde van binnenkomst afgehandeld elke eerste week

Overige voorwaarden
instelling geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders.
Hierdoor blijven alle middelen beschikbaar voor

Geen andere schuldeisers op het niveau van de
uitgevende instelling

Het eigen vermogen is achtergesteld aan en dient

daarnaast, op het niveau van de uitgevende instelling, geen

moeten worden afgelost alvorens enige vorm van
uitkering aan de aandeelhouders van de uitgevende

leningen en zal deze ook niet aangaan gedurende de
is de uitgevende instelling geen rentevergoeding
verschuldigd.
aan bancaire instellingen. Het risico bestaat dat indien

van het fonds en daarmee de nakoming van
investeringsbedrag.

Register van MKB

gepubliceerde jaarverslagen.

van inschrijving.

nieuwsbrief worden de voornaamste ontwikkelingen

zal worden uitgeschreven door de uitgevende instelling.

uitgegeven binnen de mixfondsen van MKB Fonds.
persoonlijke gegevens te wijzigen, zoals het woon- en

Jaarverslag
stemverdeling houdt in dat er maximaal twaalfduizend
jaarverslag van het fonds met daarin de balans, de verliesworden genomen met een normale meerderheid, tenzij
de jaarrekening door de bestuurder worden opgesteld

jaarrekening zal worden opgesteld met inachtneming
stemmen.
algemeen aanvaarde waarderingsgrondslagen.
Zie het prospectus voor een volledig overzicht van alle

Trackrecord MKB Fonds
fondsen zijn redelijk goed vergelijkbaar met het fonds vanwege

vrijblijvend aanvragen via www.mkb-fonds.nl of door
te bellen naar 020-700 66 46.

per moment van publiceren van dit prospectus, met haar

Wilt u inschrijven, dan kunt u het bijgevoegde

inschrijvingen zijn zonder emissiekosten.
Uw aankoopbeslissing dient uitsluitend te worden

aangehouden zijn is 4,34 jaar.

dividend uitgekeerd. Het dekkingspercentage is van 2012 t/m

inschrijvers betalen geen emissiekosten. Naast de
andere kosten in rekening gebracht aan de MKB

individuele belegger, al dan niet in de hoedanigheid

wordt geadviseerd, mede in verband met hun

raadplegen.

Risico’s
moeten vertrouwen op het vermogen van de bestuurder

een hoge mate van onzekerheid of het fonds de beoogde
acceptabele voorwaarden en binnen de veronderstelde
meer voldoende kasstroom genereert bestaat het risico

investeringsperiode.

dat de bank eerst wordt terugbetaald, en vervolgens

een lagere prijs dan de aankoopprijs. Indien dit bij

van kennis en kunde van het investeringsteam.

gemaakt kunnen worden of alleen tegen een lager dan
middelen beschikbaar zijn om te kunnen voldoen aan de

af te lossen zonder opgaaf van reden. In geval van
minder rente ontvangen dan vooraf voorzien.

onderhands bepaald op basis van vraag en aanbod. Het is

Een verandering van de marktrente kan van invloed zijn op

verkeer dalen en daarmee mogelijk de koers.

Het risico bestaat dat door de meerderheid van
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Hieronder vindt u een overzicht van de waardeontwikkeling van het fonds en het fondsvermogen op basis van de

PROGNOSE WAARDE ONTWIKKELING VAN HET FONDS
Periode

4.800

9.672

12.217

12.400

12.967

-23.096

-43.192

-49.340

-43.340

-37.340

63

638

1.691

3.087

4.812

493

2.961

6.118

12.236

13.010

6.007

-12.000

-12.000

13.161

Factor
Schulden

Vorderingen van het fonds

11.092

-12.000

-22

-109

3.116

1.090

20.133

30.327
8.479

3.497

1.802

2.076

1.697

3.676

7.438

11.481

13.196

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-12.000

-196

-239

-283

-326

-348

Intrinsieke waarde
Dekkingspercentage

Aandeelhouderswaarde
voor een totale overnamesom van € 60.000.000. Van de

hoger dit percentage, hoe hoger de dekking is op de
uit de waarde van de aandelen in en vorderingen op de

Intrinsieke waarde

lager dan verwachte waarde, mede vanwege het feit dat

Het fonds richt zich met name op investeringen bedoeld
valt te denken aan bedrijven waarvan de opvolger

zij kan ondersteunen bij verdere professionalisering van de

eigenaar met een gefaseerde toetreding van de opvolger.
niet gefaseerd in een aantal jaren, naar een exit toe te

vindt u dit nader toegelicht in het fondsbeleid, de
investeringscriteria en de fondsstrategie.

bieden. Verschillende varianten kunnen daarbij toegepast

grootaandeelhouder (‘DGA’) een belang in de
MKB-bedrijf voldoende kasstroom te genereren voor de

strategie moet aannemelijk maken dat de winstgevendheid

Het fonds investeert voor de lange termijn in een
zodoende een generieke focus. Sectoren als handel en
Het fonds investeert niet in startende ondernemingen
horeca, landbouw- en de bouwsector.

Het fonds zal mede met de verkregen gelden van de
wenden voor de betaling van de rente, bonusrente en

beschikbare investeringsgelden.

meerderheidsbelangen in MKB-bedrijven. Het minimale
strategische bedrijfsbeslissingen van haar deelnemingen,
echter uit naar meerderheidsbelangen. Tevens worden

middels vetostemrechten van het fonds voor de voor het

belangrijke aandeelhouders- en bestuursbesluiten vooraf

fonds belangrijke aandeelhouders- en bestuursbesluiten.

vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.
vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst.

Het team van MKB Fonds is bereid strategische

voor de onderneming. Hierbij kan gedacht worden

bieden wij ondersteuning bij het terugbrengen van de
drie tot vijf jaar.

fonds. MKB Fonds is mening dat dit ten goede komt aan
onderneming.
veroorzaakt bij medewerkers, klanten en leveranciers.

Buy and build

Tevens wordt in een aandeelhouderovereenkomst een

kan bijdragen aan het versneld laten groeien van een

tag along en drag along bepaling opgenomen. Een tag

door de meerderheidsaandeelhouder kan aansluiten en
zijn aandelen tegen dezelfde prijs en voorwaarden kan
verkopen als de meerderheidsaandeelhouder. Het fonds

meerderheidsaandeelhouder. Het fonds neemt deze
bepaling in iedere aandeelhoudersovereenkomst op indien

“

zich bezig met het adviseren van de bestuurder van het

vier tot zes personen die worden aangesteld voor een
dan de opbrengst die het fonds realiseert uit hoofde van

worden bijgestaan door ondernemers of sectorspecialisten,

deze verkoop. In alle gevallen is het debiteurenrisico per
voor advies.
plaatsvinden, waarbij een mogelijk faillissement van een
gevaar brengt.
gepassioneerde en ervaren ondernemers te laten toetreden
door de bestuurder en vindt plaats op basis van ervaring,

aandelen of achtergestelde aandeelhoudersleningen. In
past. Een achtergestelde lening is een krediet waarbij
de leningsverstrekker in het geval van faillissement van

schuldeisers achter de concurrente schuldeisers, zoals de
de gekozen inbreng in de vorm van aandeelhoudersleningen.

keer per jaar bijeen om de resultaten van het afgelopen

bespreken. Bij deze bijeenkomst is tevens een lid van de

voorwaarden stelt aan uitkeringen aan het fonds. Indien een

kan voldoen bestaat het risico dat de bank, als preferente

zijn voor het fonds.

Investeringscriteria
Het fonds investeert niet in buitenlandse bedrijven, louter

toetst deze investeringsmogelijkheid o.a. aan de
investeringscriteria.

Het MKB-bedrijf bestaat ten minste vijf jaar.
•

bestuurder. Besluiten zijn niet bindend in het
die binnen de investeringscriteria vallen.

genieten de voorkeur van het fonds. Het fonds investeert niet in

Hierdoor is de bestuurder autonoom bevoegd

sectoren als vastgoed-, horeca, landbouw- en de bouwsector.

investeringscriteria vallen.

•

Indien de bestuurder in een voorkomend geval
investeringscriteria valt, dan zal de bestuurder
de voorgenomen investering ter goedkeuring

het voorgaande boekjaar en er geen aanwijzingen zijn die

voorleggen aan de algemene vergadering van

hieromtrent gerede twijfel kunnen zaaien.
•
Voor de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde van
de gerealiseerde omzet in het laatste boekjaar voorafgaand aan

tot stand is gekomen zal de bestuurder de

boekjaar.

de aankoopbeslissing in de eerstvolgende
afschrijvingen, gecorrigeerd voor eenmalige resultaten, zodanig
doorgang vinden.
beschouwd.

in MKB-bedrijven. Minimale aandelenbelang van het fonds in de

beschikbare investeringsgelden

“

Wij waren niet op zoek naar een investeerder met louter
kapitaal. Wij hadden de visie om een groep te vormen van
ondernemingen binnen de verpakkingsmarkt. Met MKB
Fonds hebben wij dit streven kunnen realiseren en blijven
zoveel betrokkenheid, kennis en kunde is zeldzaam.

P&D Group
Verpakkingsmaterialen op, een onderneming die
de overname van Pacoma Europe, een onderneming
voor derden. Later werd de onderneming uitgebreid

gespecialiseerd in het leveren van verpakkingsmachines.

met een groothandelstak met een breed scala aan
verpakkingsproducten voor klanten uit diverse sectoren
Hoorn vertelt: “Klanten kunnen door de uitbreiding van

vullen elkaar goed aan doordat meerdere specialismes,
horeca.

zoals verpakkingsmaterialen en verpakkingsmachines,
van ondernemingen, onder andere door online aankopen,
neemt nog steeds sterk toe en wordt meer divers, wij

van overnames een groep te vormen van ondernemingen
brede zin.”
zochten een investeerder die als een strategische partner,

Sterke groei P&D Group
een groep.
In september 2017 nam MKB Fonds een belang in

vergelijkbare of complementaire ondernemingen in de
bedrijfsopvolging binnen de ondernemingen wordt
zodoende samen met MKB Fonds aan een buy and build

gerealiseerd.

te laten groeien door aanvullende overnames in de markt
werd Futureproof Group opgericht, een overkoepelende
samenwerking ook juridisch te onderstrepen fuseerden
deelnemingen een samenwerkingsverband konden

de bedrijven in juli 2018 onder een nieuwe opgerichte

aangaan.

koopholding, Futureproof Group Holding.

kennis en oplossingen te kunnen blijven bieden aan de

uitdagingen en vraag binnen de markt.”

toetreders
de Futureproof Group zijn eerst laagdrempelig samen gaan
manier ontstonden organisch samenwerkingsverbanden en
werd duidelijk op welke vlakken de ondernemingen elkaar
konden versterken. In 2018 werd zodoende de stap gezet

Naast de drie gefuseerde bedrijven in de Futureproof

waar mogelijk samenwerken binnen de Futureproof Group.

Foto: Futureproof Group bestaat uit een groep van IT-dienstverleners met

“

enorme meerwaarde gebleken voor onze
onderneming. Het opereren in groepsverband
zorgt voor kennisdeling en maakt dat wij
behouden.

een serieuze speler ontstaat in de markt van middelgrote

in een zeer snel tempo, kennisontwikkeling is noodzakelijk
om mee te gaan in de markt. Samenwerking tussen

Groveko

Karels, die zich focussen op het dagelijkse bestuur van Groveko.

Forse uitbreiding Groveko
handen
schoonmaakbedrijf Ewepo overgenomen en in maart
2016 volgde de overname van branchegenoot Frag

Groveko, waarbij mijn keuze uiteindelijk viel op MKB Fonds.

Holland uit Goirle. In juli 2018 breidde Groveko verder
uit door de overname van Van Ginkel Schoonmaakshop

met de grote kennis van handelsbedrijven en ervaring met

uit Westerhoven. Groveko opereert na deze overname
het netwerk van MKB Fonds zeer interessant voor Groveko.
Immers, andere deelnemingen van MKB Fonds zoals zijn
schaalvoordelen en is in staat haar landelijke dekkingsgraad
en productaanbod te vergroten.

wij hadden bij MKB Fonds bleek niet misplaatst te zijn,
door de samenwerking is de onderneming enorm gegroeid
maar ook verder geprofessionaliseerd. Zij steunen ons in de
met een omzet van €30 tot €40 miljoen, een verdubbeling
gerealiseerd en heb ik de dagelijkse leiding over kunnen
geven aan twee ervaren professionals.”

“

dagelijkse leiding van de onderneming die ik
met veel liefde heb op- en uitgebouwd kunnen
groeistrategie onverminderd doorgezet.

Bram Karels, aantrekken die zich focussen op het dagelijkse
bestuur van Groveko.

andere de Belgische markt te betreden.

-machines aan een breed scala aan sectoren binnen de Benelux.
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