
 

PERSBERICHT 

iReachm.com tweede succesvolle exit op het Spreds 

platform 

Brussel, 7 Mei 2018 

Vijf maanden na hun eerste exit in recordtempo, kondigt Spreds de officiële verkoop aan 

van hun participatie in de onderneming iReachm.com. Deze exit laat de investeerders van 

het eerste uur toe om 1,36 keer het initieel geïnvesteerde bedrag terug te verdienen.  

Een unieke fondsenwerving 

In februari 2015 sloot iReachm zijn crowdfundingscampage op het investeringsplatform 
MyMicroInvest (intussen hernoemd naar Spreds) af, en slaagde erin € 66.528 op te halen bij 
83 investeerders. iReachm werd zo het eerste Belgische B2B prototype project dat een 
successvolle crowdfundingcampagne kon afsluiten. 

Sindsdien heeft iReachm.com hun product verder kunnen ontwikkelen en zo hun commercieel 
model kunnen bewijzen dankzij hun 3.500 gebruikers. De uitkoop van Spreds kadert in een 
2de succesvolle kapitaalronde die geleid werd door niemand minder dan Koramic Holding. 
iReachm.com wist serial entrepreneur Christian Dumolin te overtuigen van hun internationale 
ambities, die ze weldra verder zullen concretiseren. Een mooie evolutie voor deze jonge 
start-up! 

"Ik kan iedereen op zoek naar fondsen deze ervaring aanraden! Ik voel een echte 
ondernemersspirit bij Spreds, een belangrijke differentiator t.a.v. andere crowdfunding 
platformen. Het team slaagde erin een campagne voor te stellen die investeringen aantrok 
in plaats van klanten, ze zijn bijzonder getalenteerd in wat ze doen." zegt Peter Staveloz, 
Founder van iReachm.com 

Een tweede succesvolle exit voor Spreds 

Na Yoga Room in oktober 2017 is het de beurt aan iReachm.com om zijn investeerders uit de 
crowd te gaan bedanken voor bewezen diensten met een verkoop van de participatie. 
Slechts 5 maanden na de eerste succesvolle exit op het platform is Spreds erg fier om dit 
tweede succes te delen met zijn leden. 
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Dankzij hun deelname in de financieringsronde van iReachm.com in 2015 hebben de 
investeerders in minder dan drie jaar 1,36 keer hun initiële investering in het bedrijf kunnen 
recupereren. “Het heeft het team bloed, zweet en tranen gekost om deze mijlpaal te kunnen 
bereiken. Maar dankzij de steun van onze eerste crowd investeerders hebben wij ons 
businessplan kunnen realiseren. Wij zijn dan ook fier om aan onze investeerders een mooi 
rendement te kunnen aanbieden en willen hen dan ook graag bedanken voor hun 
vertrouwen in iReachm.com en Spreds.”  - Peter Staveloz, Founder van iReachm.com 

Belgisch ondernemerschap steunen 

“Een van onze belangrijkste doelstellingen is nog steeds om onze leden toe te laten deel te 
nemen aan de ontwikkeling van de Belgische ondernemerswereld, en dat terwijl zij de 
mogelijkheid hebben hun investeringen in start-ups en scale-ups te diversifiëren, en zo hun 
potentieel rendement te optimaliseren. Deze exit is hiervan een erg goed voorbeeld en heeft 
toegelaten om onze investeerders een mooie compensatie te bieden voor hun steun 
doorheen het avontuur van iReachm.com” - Charles-Albert de Radzitzky, CEO van Spreds. 

Het is namelijk zo dat Spreds particulieren toelaat om te investeren in innovatieve projecten 
waarin zij veel potentieel zien. De leden van het platform hebben zo, sinds september vorig 
jaar, de keuze uit twee types van financiering die aan hen aangeboden worden: 
- Investeringen in individuele campagnes die op het platform worden aangeboden, dit kan 

al voor een minimumbedrag van 100 euro per start-up. 
- Investeringen via onze diversificatietools genaamd “Tracers” die aan hun abonnees 

toelaten om met voorrang te investeren in een vooraf bepaald aantal campagnes, en zo 
ook hun risicoblootstelling te verkleinen, vanaf 1000 euro per start-up. 
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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. 
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