
 

Spreds lanceert "Jungle Bells”, in samenwerking met Euronext Brussel 

Jungle Bells is het eerste financieringsnetwerk voor Belgische ondernemingen in elke stap in 
hun evolutie: van start-up tot beursgenoteerde onderneming. 

Jungle Bells is de plaats waar elke Belgische onderneming fondsen kan vinden: equity 
(aandelen) tijdens de start- (start-up) en groeifase (scale-up), tot haar verdere ontwikkeling en 
beursintroductie. Het is de, tot nu toe ontbrekende, link tussen de wereld van de start-ups (The 
Jungle) en de wat matuurdere ondernemingen via een beursintroductie met de gekende bel-
ceremonie (The Bell). 

Het Spreds platform, sinds meer dan 7 jaar actief in België in de financiering van start-ups en 
geaccrediteerd door de FSMA, zag deze ontbrekende link in de financieringswereld. Charles-
Albert de Radzitzky, CEO van Spreds, legt uit: "Verschillende sterke start-ups, die we drie of vier 
jaar geleden financierden, komen bij ons aankloppen om hun verdere groei op de Belgische 
markt te financieren. Het is duidelijk dat de Belgische spelers in het volgende segment, datgene 
van de scale-ups, nog onvoldoende aanwezig zijn." Het resultaat: start-ups die beperkt worden 
in hun groei of gefinancierd worden door buitenlandse fondsen. We willen de financiering van 
scale-ups actief ondersteunen met een betrouwbare partner die deze mature ondernemingen 
aan de andere kant van de schakel kan vertegenwoordigen. 

"Het is inderdaad zo dat de financiering van scale-ups in België nood heeft aan innovatieve 
projecten om een versnelling hoger te schakelen", bevestigt Vincent Van Dessel, CEO van 
Euronext. "Jungle Bells is een interessant initiatief  dat tegemoet komt aan de noden van 
ambitieuze ondernemers die op zoek zijn naar financiering en meer zichtbaarheid. We nemen 
graag deel om een belangrijk signaal te geven aan de Belgische economie: er is geen enkele 
reden waarom een start-up van vandaag morgen niet kan binnentreden in de BEL20. Euronext 
heeft trouwens markten ontwikkeld die aangepast zijn aan  kleine en middelgrote 
ondernemingen, zoals de Euronext Access en Growth markten.” 

6 pitch avonden 
  
Praktisch gezien lanceert Jungle Bells zes pitch sessies gedurende dewelke start-ups en scale-
ups fondsen ophalen bij business angels en durfkapitaalfondsen. "We hebben al 200 
investeerders geïdentificeerd uit alle windstreken uit België die geïnteresseerd zijn in deze 
formule en hopen tegen eind 2019 aan 300 te komen", legt Gilles van der Meerschen uit, co-
founder van Spreds. De ondernemingen worden geselecteerd en voorgesteld door diverse 
professionele investeerders en incubatoren. De laatste sessie zal plaats vinden bij Euronext, die 
aan de beste onderneming de Jungle Bell en andere prijzen zal overhandigen tijdens een Bell 
Ceremony, gemodereerd door Alex Houtart, docent innovatieve en duurzame financiering aan 
het ICHEC. 



  
Een formule die belangrijke spelers aantrekt 
  
Jungle Bells staat open voor business angels die willen deelnemen aan de versterking van de 
markt voor scale-ups. Het is daarom dat verschillende prestigieuze namen kunnen worden 
opgemerkt als sponsors, waaronder de federale investeringsmaatschappij FPIM, aandeelhouder 
van Euronext, de grootste Europese FinTech incubator B-Hive, die er haar pareltjes komt 
voorstellen, net als de corporate finance onderneming ONEtoONE die hun scale-ups komt 
voorstellen. "Ondernemers helpen banen en welvaart creëren is deel van onze missie. Voor 
deze reden is scale-ups hun weg te helpen vinden naar de aandelenmarkt een strategische 
doelstelling voor 2019" voegt Guy van der Heyden, Managing Partner van ONEtoONE, toe. 

Aan de dienstenkant zal het advocatenkantoor PWC Legal ondersteuning bieden. Ten slotte is 
Co.Station met zijn co-working netwerk de logistieke partner, CEO Wouter Remaut legt uit: 
"Co.Station ondersteunt start- en scale-ups in hun groei door ze te hosten en onze community 
in contact te brengen met de grootste bedrijven. We zijn verheugd hun een 
financieringsprogramma op maat te kunnen voorstellen, in staat hen te ondersteunen bij hun 
financiële groei op lange termijn." 

 



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.  
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Over Euronext 

Euronext is de toonaangevende pan-Europese beurs in de Eurozone, met 1.300 genoteerde 
ondernemingen die samen goed zijn voor een beurswaarde van €3400 miljard per eind 
december 2018 en 24 ondernemingen in de Morningstar® Eurozone 50 Index℠. Euronext heeft 
een sterk en divers binnenlands en internationaal klantenbestand en exploiteert gereguleerde 
en transparante effecten- en derivatenmarkten. Het totale productaanbod van Euronext omvat 
aandelen, ETFs, warrants & certificaten, obligaties, derivaten, commodities en indices. 
Daarnaast zet Euronext haar marktexpertise in door technologie en beheerde diensten aan 
derden te leveren. Euronext biedt naast haar primaire gereguleerde markt ook Euronext 
Growth™  en Euronext Access™.  Kijk voor meer actuele informatie op Twitter (www.twitter.com/
euronext) of LinkedIn (www.linkedin.com/company/euronext).  
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