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Bekendmaking betreffende de tenuitvoerlegging van de faciliteit voor snelgroeiende, innovatieve
bedrijven uit het MKB in het raam van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en
innovatie (2007-2013)
(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 302/09)
Deze bekendmaking is bestemd voor gespecialiseerde investeringsvehikels die aandelenkapitaal of
quasi-aandelenkapitaal verschaffen aan innovatieve bedrijven uit het MKB die een groot groeipotentieel
hebben en zich in een vroege of uitbreidingsfase bevinden („financiële intermediairs”).
In deze bekendmaking wordt toelichting gegeven over de faciliteit voor snelgroeiende, innovatieve bedrijven
uit het MKB (FSIM), een financieel instrument waarmee wordt beoogd bedrijven uit het MKB in hun vroege
en uitbreidingsfase een gemakkelijker toegang tot financiering te bieden. De FSIM heeft een tweeledige
doelstelling:
a) bijdragen tot de oprichting en financiering van bedrijven in het MKB en verkleinen van het tekort aan
aandelenkapitaal en risicokapitaal waardoor deze bedrijven hun groeipotentieel niet optimaal kunnen
benutten, en zodoende de Europese durfkapitaalmarkt verbeteren; en
b) ondersteunen van innovatieve bedrijven uit het MKB met een groot groeipotentieel, in het bijzonder
bedrijven die zich bezighouden met onderzoek, ontwikkeling en andere innoverende activiteiten.
Op grond van Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006 tot
vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) wordt de FSIM
namens de Europese Commissie beheerd door het Europees Investeringsfonds (EIF).
Het kaderprogramma staat open voor de lidstaten van de Europese Unie en de landen van de Europese
Vrijhandelsassociatie (EVA) die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER), de toetredende landen
en de kandidaat-lidstaten die onder een relevante pretoetredingsstrategie vallen, de westelijke Balkanlanden
overeenkomstig de respectieve kaderovereenkomsten, en andere landen die zijn opgenomen in de lijst van
deelnemende landen welke regelmatig in het Publicatieblad verschijnt.
De totale indicatieve begrotingsmiddelen voor de financiële instrumenten waarin het kaderprogramma voor
concurrentievermogen en innovatie voorziet, bedragen 1,1 miljard EUR voor de periode 2007-2013,
waarvan ongeveer de helft is uitgetrokken voor de FSIM.
De FSIM bestaat uit de volgende twee deelfaciliteiten:
1. FSIM 1, die betrekking heeft op investeringen in een vroege fase (zaai- en startfase). FSIM 1 investeert in
gespecialiseerde durfkapitaalfondsen, zoals fondsen voor de aanloopfase, regionaal opererende fondsen,
fondsen voor specifieke bedrijfstakken, technologieën of gericht op onderzoek en technologische ontwikkeling, en fondsen die gekoppeld zijn aan incubatoren. Ook kan zij mede-investeren in door „business
angels” gesteunde fondsen en investeringsvehikels.
2. FSIM 2, die betrekking heeft op investeringen in de uitbreidingsfase en investeert in gespecialiseerde risicokapitaalfondsen, die op hun beurt quasi-aandelenkapitaal of aandelenkapitaal verschaffen aan innovatieve bedrijven uit het MKB met een groot groeipotentieel tijdens hun uitbreidingsfase. Bij de investeringen van FSIM 2 wordt „buy-out”-kapitaal of vervangingskapitaal voor de verkoop van activa
(„asset-stripping”) gemeden.
Geïnteresseerde financiële intermediairs kunnen nadere informatie over de faciliteit inwinnen op het
volgende adres:
Europees Investeringsfonds
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
E-mail: cip.venturecapital@eif.org
of kunnen ook de website van het EIF raadplegen: www.eif.org
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Het EIF zal op zijn website een lijst bekendmaken van alle fondsen waarmee het een overeenkomst heeft
ondertekend.
Voorstellen voor EU-investeringen in het kader van de FSIM zullen continu door het EIF worden bestudeerd
binnen de grenzen van de beschikbare toewijzingen uit de communautaire begroting. Het EIF zal ernaar
streven een algemeen geografisch evenwicht te bewerkstelligen voor de financiële instrumenten die in het
raam van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie beschikbaar worden gesteld.
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