
In welke omstandigheden?
•  Bedrijf op zoek naar kapitaal  

(meestal start-ups)

•  Vooraleer equity crowdfunding 
campagne van start kan gaan moet 
het bedrijf eerst een professionele 
investeerder aantrekken 
(business angel, publieke/private 
investeringsfonds, industriële partner, 
enz.). De crowd kan vervolgens 
instappen aan dezelfde voorwaarden. 
Let wel, Bolero Crowdfunding helpt 
niet mee in dit proces

Investeringsstructuur
•  Professionele investeerder investeert 

rechtstreeks in het kapitaal van het 
bedrijf

•  Crowd investeert in het kapitaal 
van CVBA die als tussenstructuur 
wordt gebruikt. CVBA is directe 
aandeelhouder van bedrijf.  
CVBA wordt opgericht door het  
bedrijf zelf

•  Crowd investeert aan zelfde 
voorwaarden als professionele 
investeerder

Hoe snel kan dit gaan?
• Campagne aanvraag: 1-2 dagen

•  Invullen business plan op platform: 
wordt gedaan door de ondernemer 
(geen deadline)

•  Screening comité: 1-2 weken

•  Live campagne: gemiddeld 3 weken 

Documenten nodig voor selectie?

• Beknopt business plan

prognoses
•  Investeringsovereenkomst / term sheet 

met professionele investeerder(s) indien 
beschikbaar

Doelgroep?
•  Bedrijf op zoek naar kapitaal  

(meestal start-ups) 

•  Omzet voorbije 12 maanden:  
min. € 100.000

•  Onder volgende bedrijfsvorm:  
NV,  CVBA of BVBA (BVBA beperkt  
tot €100.000)

•  Niet voor Eenmanszaken en Vzw’s

•  Geen sector focus

Kenmerken equity 
crowdfunding

•  Aandelen van CVBA (tussen structuur)

•  Min. €50.000 – max. €300.000

•  Exit van crowd: heel onzeker omdat 
dit afhangt van de exit van de 
professionele investeerder.  
Kan op verschillende manieren:  
IPO, acquisitie, faillissement, etc.

Kosten voor de klant
•  Indien succesvolle campagne:  

succes fee van 6% op  
opgehaald bedrag

• Succes fee omvat:

3  Gebruik platform

3 Mailingcampagne

3 KYC checks investeerders

Extra info
•  Bolero Crowdfunding heeft meer 

dan 25.000 leden en bereikt meer 
dan 100.000 potentiële investeerders. 
Crowdfunding wordt vaak ook gebruikt 
als marketingtool /community building

•
met businessangels, VC, etc.

•  Voor bedrijven <4 jaar oud:  
Tax shelter (tot 45% belastingsaftrek 
op investering. Meer info op bolero-
crowdfunding.be/meer-weten) 

Een onderneming van de KBC-groep

Owner

NV/BVBA

CVBA*

BBA

CROWD

Investor

Vragen? Neem contact met Bolero Crowdfunding!
Ellen Lemaire: 02 429 20 45
Xavier de Troostembergh: 02 429 39 34
info@bolerocrowdfunding.be - 02 429 00 32

www.bolero-crowdfunding.be

*  Indien de emittent een CVBA is 
kan de crowdfunding rechtsreeks 
op de vennootschap en is de 
tussenstructuur niet nodig

Equity crowdfunding:  
investering in aandelen
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