Persbericht

Ark Angels Activator Fund (AAAF) kan voortaan ook proactiever en stand‐
alone investeren
Meer autonomie betekent verbreding van speelveld voor nieuwe investeringen

Hasselt, 26 Mei 2015 ‐ Het Ark Angels Activator Fund (AAAF), een Private Privak opgericht in 2012 met
een kapitaal van €14.8 Miljoen, zal voortaan ook zonder co‐investerende business angels kunnen
investeren. Tot nu toe werkte AAAF steeds als partner samen met het Business Angels Netwerk
Vlaanderen (BAN Vlaanderen). De bestaande samenwerking blijft onverminderd van kracht, maar
vanaf begin deze maand kan het fonds ook autonoom investeren in bedrijven. Voor AAAF betekent dit
een belangrijke uitbreiding van het speelveld.
AAAF zit nu in zijn 3de werkingsjaar en heeft een mooi momentum opgebouwd aan investeringsdeals.
Ook de geïnvesteerde bedragen worden steeds groter waardoor AAAF een potentiële partner wordt
voor een veel bredere waaier van ondernemingen.
Rudi Severijns, Fondsmanager van AAAF, licht toe: "Onze statuten geven ons voortaan heel wat meer
flexibiliteit waardoor we ons tevens kunnen positioneren als een autonoom fonds, grotere deals
kunnen aantrekken en makkelijker met andere partners kunnen samenwerken". Het team van ervaren
fondsmanagers wil in 2015 en 2016 het aantal investeringen duidelijk optrekken om een
gediversifieerde portefeuille uit te bouwen.
AAAF zal voortaan ook minder focus leggen op investeringen in zuivere start‐ups (pure seed), maar
mikt nu vooral ook op ondernemingen die hun eerste omzetten al hebben geboekt evenals op meer
mature KMO groeibedrijven die bijkomend kapitaal willen aantrekken. Zo heeft AAAF investeringen
gedaan in het medisch technologiebedrijf TheraSolve, in het stroomafschakelbedrijf REstore en in
vloerenspecialist Santana, een onderneming die reeds lang naam maakt en haar gevestigde
marktpositie verder wilde verstevigen.
De samenwerking met BAN Vlaanderen blijft evenwel cruciaal voor het gros van de huidige en
toekomstige investeringsdossiers. Reginald Vossen, algemeen directeur van BAN Vlaanderen, licht
toe: “Bij de oprichting van AAAF was er in de statuten voorzien dat het fonds op termijn ook
zelfstandig initiatieven zou kunnen nemen. De tijd is daar nu rijp voor, maar onze ervaring en
expertise blijven van grote waarde voor zo goed als alle projecten. Samenwerking is ook de beste
manier om risico’s te minimaliseren. We staan samen klaar om zowel jonge als meer mature
ondernemingen nog beter van dienst te zijn”, aldus Vossen.

Over Ark Angels Activator Fund (www.aaafund.be)
Het Ark Angels Activator Fund NV is een erkende ARKIV binnen de Arkimedesregeling van de Vlaamse
investeringsmaatschappij PMV. Het aandeelhouderschap van het fonds van deze private privak wordt gevormd door het
Arkimedes‐Fonds II, ING België en 57 business angels, leden van BAN Vlaanderen. Het fonds is 14,8 miljoen EUR groot en
viseert om samen met business angels of andere co‐investeerders participaties te nemen in een 20‐tal Vlaamse KMO’s in
start‐, groei‐ of overdrachtsfase.
Contact: Rudi Severijns ; telefoon: +32 11 87 09 10; email: rudi.severijns@aaafund.be

Over BAN Vlaanderen (www.ban.be)
BAN Vlaanderen vzw is hét platform waar kapitaalzoekende ondernemers en privé‐investeerders elkaar vinden om via
kapitaalinbreng en kennisoverdracht deze ondernemers een traject te laten afleggen naar succes van hun onderneming en
de verdere ontwikkeling van onze kenniseconomie. Via een coördinator in elk van de zeven lokale antennes kunnen zowel
ondernemers als investeerders in het netwerk binnenkomen, waarna op discrete wijze investeringsprojecten worden
gepresenteerd via anonieme projectfiches en presentaties op matching events. Ook heeft BAN Vlaanderen de portal
www.angel4me.be in de markt gezet om kapitaalzoekende bedrijven op efficiënte wijze met investeerders in contact te
brengen. Momenteel telt BAN Vlaanderen 225 leden waaronder ook enkele VC‐fondsen en presenteert jaarlijks meer dan
100 geselecteerde projecten. Dit resulteert in 20 à 30 effectieve investeringen jaarlijks.
Contact: Dhr. Reginald Vossen ; telefoon: +32 11 87 09 11; email: r.vossen@ban.be
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