
 

Brussel, 16 januari 2019  

2018 stelde het investeringsplatform Spreds in staat hun rol als centrale figuur en facilitator 
in het Belgische ondernemersecosysteem te behouden dankzij de financieringsdeelname aan 
63 campagnes die in totaal meer dan 32 miljoen euro ophaalden. 

2018 was een recordjaar voor Spreds dat, na iets meer dan 16 miljoen euro te hebben 
opgehaald in 2017, hun leiderschap in het Belgische financiële landschap verder kon uitbouwen. 
Spreds blijft de onmisbare financieringsoplossing voor jonge Belgische bedrijven dankzij: hun 
publieke en private campagnes (in aandelen of leningen), hun sleutelrol in de Tax Shelter voor 
start-ups, hun netwerk van business angels (die in een waaier van bedrijven investeren) en hun 
“Tracers” (een diversificatietool dat het mogelijk maakt een portfolio van start-ups op te 
bouwen), eventueel gesponsord door incubators of beleggingsfondsen. Te onthouden ook de 
implementatie van de informatie nota (nieuwe wettelijke format voor het informeren van de 
investeerders) die heeft geleid tot een verhoging met 15% van het gemiddeld geïnvesteerd 
bedrag per bedrijf sinds 2017. De digitalisering van deze informatie nota via het platform, 
hetgeen het werk van ondernemers vereenvoudigt, heeft eveneens geleid tot een versnelling 
van de lancering van een campagne. 

Het was ook een mooi jaar voor de investeerders van het platform die een meerwaarde 
behaalden dankzij de officiële exit van hun deelname aan Jumpsquare (+ 35% in minder dan 9 
maanden) en iReachm.com (+ 36% in minder dan 3 jaar). 

Al meer dan een jaar, biedt Spreds ook investeringsmogelijkheden aan in groene obligaties, tot 
grote vreugde van de investeerders in deze campagnes, die soms al volboekt zijn in enkele uren 
tijd (€ 100.000 in zes uur voor de EDP Renewables-campagne). Na twee campagnes met Eneco 
in 2017 structureerde Spreds een operatie voor ENGIE Electrabel waarbij in een recordtijd 1,3 
miljoen euro opgehaald werd voor een windproject. 

En voor 2019? 

Gesterkt door de vraag van de investeerders naar leningen werkt Spreds samen met 
PrivateLending, de peer-to-peer-kredietgever, om hun aanbod uit te breiden. 

PrivateLending brengt corporate kredietnemers samen met gesofisticeerde kredietgevers. 
Benoît Fally, voormalige Senior Vice President verantwoordelijk voor het continentale Europa bij 
State Street Global Advisors, en oprichter van PrivateLending, vervoegde recent de raad van 
bestuur van Spreds. 
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Spreds en PrivateLending willen samen een alternatieve financieringsoplossing bieden aan 
ondernemingen die, in bepaalde gevallen, geen financiële ondersteuning bij de bank verkrijgen 
voor hun noden voor werkkapitaal. Het platform breidt zijn aanbod van aandelen Tracers om 
deze reden uit met een Korte Termijn Lening Tracer waardoor 10 ondernemingen die op zoek 
zijn naar werkkapitaal gefinancierd kunnen worden. 

Deze operaties zullen door PrivateLending geanalyseerd en gestructureerd worden. Ze zullen in 
eerste instantie door de investeerders in de Korte Termijn Lening Tracer gefinancierd worden. 
Het gaat dan ook om een interessante mogelijkheid voor investeerders die kunnen genieten van 
een jaarlijkse bruto interestvoet tussen 6 en 12% op een periode van 6 tot 24 maanden en een 
verzekerde plaats in deze campagnes. 

Deze nieuwe samenwerking tussen Spreds en PrivateLending brengt nieuwe mogelijkheden met 
zich mee voor 2019 en onderschrijft perfect de missie van het platform om ondernemingen te 
ondersteunen en de werkgelegenheid te bevorderen. 
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Over Spreds 

Spreds is een investeringsplatform die iedereen, ongeacht de omvang zijn activa, de mogelijkheid 

biedt om op een eenvoudige manier te investeren in veelbelovende jonge bedrijven die hun omgeving 
verbeteren. Spreds heeft dan ook als doel om hen, via het platform, te helpen hun risico te 

verminderen door middel van transparantie, informatie en diversificatie. Spreds houdt van 
ondernemers en het ondernemers ecosysteem en stelt bedrijven in staat om op een eenvoudige, 

praktische en voordelige manier fondsen op te halen, en dit bovendien in een beveiligde omgeving. 
Spreds biedt producten aan die zich onderscheiden van hetgeen wordt aangeboden door banken, 

vermogensbeheerders en fondsen die maar al te vaak beschouwd worden als vervreemd van de reële 
economie en haar ondernemers. Spreds is gevestigd in het hart van Brussel en bestaat uit een 

dynamisch en gepassioneerd team. Het is de Belgische marktleider en één van Europa’s voornaamste 
investeringsplatform voor start-ups en scale-ups.  

Pers contact  Marie CRUYSMANS 
    marie@spreds.com 

    +32 494 33 14 02 

 

Over Private Lending 

PrivateLending is een onafhankelijk peer-tot-peer leningsplatform dat corporate kredietnemers 
samenbrengt met professionele investeerders. ONZE FILOSOFIE: We geloven dat private 
plaatsing een alternatief biedt vergeleken met financieringen door banken dat tegemoet komt 
aan de noden van de middelgrote kredietnemers die hun financieringsnoden willen diversifiëren. 
Private leningen zijn per definitie niet liquide wat investeerders een premium van meerdere 
procentpunten bezorgt in beursgenoteerde effecten met een equivalente rating. ONZE 
WAARDEN: kwaliteit, transparantie, ethiek, verantwoording. ONZE STRATEGIE: Elke transactie 
wordt grondig geanalyseerd met een strikt kredietbeoordelingsproces. We helpen 
kredietnemers aan de best beschikbare interestvoet door een transparant beoordelingsproces. 
We stellen gekwalificeerde professionals te werk met een uitgebreide kennis in financiële 
diensten. 

Pers contact  Benoît FALLY 
    b.fally@privatelending.be 

    +32 475 32 04 56 
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