
  

  

 
Brussel, 26 september 2014  

 

Samen investeren in groei  

KBC lanceert  
crowdfundingplatform waar 

ondernemers en investeerders  
elkaar vinden  

 

Bolero, het onlinebeursplatform van KBC Securities, 
ontwikkelt BoleroCrowdfunding.be: een 
crowdfundingplatform waarop een (startende) 
ondernemer een oproep kan doen om aan 
financiering te komen. Geïnteresseerde 

investeerders kunnen met een relatief klein bedrag de groei van ondernemingen 
ondersteunen. Vanaf vrijdag 26 september kunnen ondernemers en potentiële 
investeerders  zich al aanmelden op het nieuwe platform. In december volgt de 
officiële lancering.  

 
Financiële crowdfunding als financieringsmogelijkheid 
 
KBC ziet financiële crowdfunding als een waardevolle financieringsmogelijkheid voor innovatieve 
start-ups en kmo’s.  
 
Bij financiële crowdfunding krijgt een investeerder een financieel instrument als tegenprestatie voor 
zijn investering. Dat kan bv. in de vorm van een aandeel of obligatie zijn. Belgische investeerders 
zullen via BoleroCrowdfunding.be vanaf 25 euro rechtstreeks kunnen investeren in de 
ondernemingen die hen interesseren. Net zoals bij andere crowdfundinginitiatieven, beheert de 
investeerder zelf zijn portefeuille en moet hij zich ook bewust zijn van de risico’s verbonden aan 
dergelijke investering in risicokapitaal.  
 
Bolero, het onlinebeursplatform van KBC Securities, ontwikkelt het crowdfundingplatform om 
ondernemers en investeerders samen te brengen en bouwt daarbij voort op zijn huidige aanbod voor 
investeerders.  
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Erik Luts, algemeen directeur Directe Kanalen en Ondersteuning: “KBC is lokaal sterk ingebed als 
bank-verzekeraar voor lokale, kleine en middelgrote ondernemingen. We merken dat bepaalde 
ondernemingen behoefte hebben aan aanvullende financieringsbronnen om hun plannen te 
realiseren. Omdat KBC ook tegemoet wil komen aan de financieringsbehoeften van die 
ondernemingen, lanceren we nu dit platform en bieden we ondernemers de mogelijkheid om langs 
die weg op zoek te gaan naar investeerders die bereid zijn een stukje risicokapitaal te investeren. 
Daarbij denken we bijvoorbeeld aan de veelbelovende starters die deel uitmaken van onze incubator 
Start it @kbc. Financiële crowdfunding houdt rekening met het groeiprofiel van geïnteresseerde 
ondernemingen enerzijds en de verwachtingen van risicokapitaalverstrekkers anderzijds.”  

Platform verbindt ondernemers en investeerders 
 
Bart Vanhaeren, managing director van KBC Securities en general manager van Bolero: “Op 
BoleroCrowdfunding.be zullen kmo’s en start-ups hun plannen kunnen bekendmaken bij een 
uitgebreid netwerk van potentiële investeerders in België. Ondernemers vinden op het platform 
nuttige toepassingen om hun campagne op te zetten. Geïnteresseerde Belgische investeerders 
worden er in contact gebracht met Belgische ondernemingen met groeipotentieel. Ze zullen de 
ondernemingen die hen aanspreken vanop de eerste rij kunnen volgen via de evenementen die Bolero 
plant en de vele communicatietools, zoals chatrooms, online updates tot rechtstreeks in de mailbox, 
enz. die het platform zal aanbieden. Het platform biedt de ondernemers niet alleen de mogelijkheid 
om financiering te vinden, maar is ook een uitstekende graadmeter om de haalbaarheid van hun 
initiatief te beoordelen.”  

Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerde ondernemers en potentiële investeerders zich aanmelden op 
BoleroCrowdfunding.be.  

Op 13 december 2014 volgt de officiële voorstelling van het Bolero Crowdfunding-platform tijdens de 
eerste editie van KBC Securities Entrepreneurial Summit in de KBC-Toren in Antwerpen. 

Ook via Twitter zal Bolero Crowdfunding (@BoleroCrowdfund) gevolgd kunnen worden. 

Wat is crowdfunding?  
 
Crowdfunding betekent letterlijk financiering door het grote publiek of 'the crowd'. Het is een 
aanvullende vorm van financiering, waarbij (startende) ondernemers een oproep doen via een online 
platform om een deel van de benodigde financiering (o.a. risicokapitaal) te vinden bij investeerders 
en/of belanghebbenden.  

Er bestaan vier verschillende crowdfundingmodellen: donatie, beloning, lening en participatie. 
Crowdfundingplatformen kunnen zich specialiseren in het aanbod van een welbepaald type of van 
verschillende types crowdfunding. De combinatie van lening en participatie is een hybride vorm van 
financiële crowdfunding. Financiële crowdfunding is een model van crowdfunding waarbij een 
investeerder een financieel instrument krijgt als tegenprestatie voor zijn investering. 
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Over Bolero 
 
Bolero is het onlinebeursplatform van KBC Securities, de grootste Belgische beursvennootschap en onderdeel van KBC 
Groep. Sinds 1999 biedt Bolero een goedkope oplossing voor particuliere beleggers die zelf online hun portefeuille willen 
beheren. Op de gebruiksvriendelijke website hebben klanten van Bolero rechtstreeks onlinetoegang tot meer dan twintig 
beurzen1, waaronder de West- en Oost-Europese, de Amerikaanse en de Canadese markten. Ze kunnen handelen in een 
brede waaier van beursgenoteerde producten (aandelen, obligaties, trackers, turbo’s, …). Bolero geeft geen persoonlijk 
advies, maar ondersteunt klanten met het meest uitgebreide informatie- en opleidingsaanbod. Zo kunnen ze onder meer 
rekenen op alle studies en rapporten van het analistenteam van KBC Securities, waaronder ook Beurs bij ’t Ontbijt, een 
dagelijkse Nederlandstalige nieuwsbrief met uitgebreide marktinformatie en -analyses. De vele tientallen events en 
opleidingen die Bolero organiseert, helpen klanten alle facetten van de beurs nog beter te kennen.  
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Directeur Corporate 
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woordvoerster 
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Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 (Stef Leunens) 
Tel. 02 429 29 15 (Ilse De Muyer) 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 
KBC-persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com of kunnen verkregen worden door 
een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be 
 

Volg ons www.twitter.com/kbc_group  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Euronext (Brussel, Amsterdam, Parijs en Lissabon), Equiduct, alle Amerikaanse beurzen (NYSE, Nasdaq, Amex), Toronto, Milaan, Madrid, 
Londen, Stockholm, Zurich, Wenen, Warschau, Frankfurt, Helsinki, Oslo, Kopenhagen, Boedapest, Slovakije en Slovenië. 
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