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Brussel, 26 september 2010
De Vlaamse regering en PMV starten met het tweede ARKimedesfonds.
ARKimedes Management lanceert de eerste erkenningperiode en roept
kandidaat-ARKIV’s op om zich kandidaat te stellen.
ARKimedes Management doet een oproep
aan risicokapitaalverschaffers die in
aanmerking willen komen om erkend te
worden als ARKIV.
De Vlaamse regering en
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)
lanceerden in juni 2010 een tweede
ARKimedes-Fonds met een fondsgrootte van
100 miljoen euro. ARKimedes-Fonds II zal
investeren in erkende risicokapitaalfondsen:
de zogenaamde ARKIV’s.
De ARKIV’s dienen voor elke euro die het
ARKimedesfonds inbrengt minstens een even
groot bedrag aan middelen bij private
partijen op te halen. De ARKIV’s dienen te
investeren in starters en kmo’s in Vlaanderen.
Met dit initiatief onderstrepen ministerpresident Kris Peeters en viceministerpresident Ingrid Lieten dat zij zeker in
economisch moeilijke tijden een actieve rol
willen opnemen in het faciliteren van de
financiering van starters en kmo’s in
Vlaanderen.
Vanaf 1 oktober 2010 start de eerste
erkenningsperiode. Deze loopt tot 15 juni
2011.
Kandidaat-ARKIV’s die in aanmerking willen
komen voor de eerste erkenningsperiode
dienen hun aanvraagdossier in te dienen
tussen 1 oktober en 15 december 2010.
Uiterlijk op 15 juni 2011 zal ARKimedes
Management een standpunt innemen omtrent
alle dossiers die tijdig werden ingediend.
De eerste erkenningsperiode wordt voortijdig
afgesloten indien over alle ingediende
dossiers al een duidelijk standpunt
ingenomen werd. De periode tot indiening
van aanvragen voor de eerste

erkenningsperiode kan eventueel ook
verlengd worden.
Na afsluiting van de eerste erkenningsperiode
kunnen, voor zover het ARKimedes-Fonds II
nog over voldoende middelen beschikt,
verdere aanvragen worden ingediend, die dan
chronologisch worden behandeld.
Over de ARKimedesregeling:
In 2005 ging de ARKimedesregeling van start
met de lancering van een eerste fonds. Zo
wilde men het tekort aan durfkapitaal voor
beloftevolle starters of potentieel
snelgroeiende kmo’s opvangen door één euro
extra aan te bieden voor elke euro die
erkende private risicokapitaalfondsen
(ARKIV’s) investeren in Vlaamse kmo’s.
Het systeem is ondertussen goed
geïntegreerd in de markt en het eerste
ARKimedesfonds is volop operationeel. Het
haalde vijf jaar geleden 75 miljoen euro
aandelen en 35 miljoen euro obligaties op bij
het publiek en investeerde in dertien ARKIV’s,
waarvan er vandaag nog twaalf actief zijn.
Dankzij het eerste fonds is ongeveer 200
miljoen euro beschikbaar van de ARKIV’s. Om
de totale return van het eerste fonds te
evalueren is het nog te vroeg en moet er
worden gewacht tot wanneer de ARKIV’s hun
participaties ten gelde maken.
De middelen van het eerste ARKimedesFonds zijn ondertussen integraal gealloceerd
aan de bestaande ARKIV’s. De
investeringsperiode van de meeste ARKIV’s
loop af eind januari 2011.
Meer info:
ARKimedes Management nv
T 02 229 52 30
www.arkimedes.be
(menu “Kandidaat-ARKIV’s”).

PMV nv (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) is een investeringsmaatschappij die streeft naar duurzame
economische groei en die veel belang hecht aan het maatschappelijke rendement van haar initiatieven. Zij
geeft stuwkracht aan bedrijven en projecten die belangrijk zijn voor onze regio. Zo creëert PMV meer/waarde
voor het geld dat Vlaanderen investeert in zijn toekomst. (www.pmv.eu)

