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‘Meer dan 200 miljoen euro nieuw durfkapitaal voor starters en snelgroeiende 

kmo’s’ 

 

ARKimedes Management erkent 10 ARKIV’s voor ARKimedes-Fonds II 
 
 

Op initiatief van Kris Peeters, Vlaams minister-president en minister van Economie en 
van Ingrid Lieten, Vlaams viceminister-president en minister van overheidsinvesteringen 
werd op 4 juni 2010 het tweede ARKimedesfondsopgericht. Inmiddels ontvingen 10 
ARKIV’s een erkenning of een erkenningsbelofte van ARKimedes Management. De 

Vlaamse regering versterkt daarmee het aanbod aan durfkapitaal in Vlaanderen en zorgt 
voor de ontwikkeling van ondernemerschap. De ontwikkeling van ondernemerschap is 
één van de speerpunten van ‘Vlaanderen in Actie’. 
 
Om starters en veelbelovende kmo’s de nodige financiële opstart- en doorgroeimiddelen te kunnen 
verschaffen, richtte de Vlaamse regering een tweede ARKimedesfonds op: ARKimedes-Fonds II nv. 
De Vlaamse Regering trekt voor dit fonds 100 miljoen euro uit. Daarmee kan door erkende 

kapitaalverschaffers minstens 200 miljoen euro ter beschikking gesteld worden van 
toekomstgerichte bedrijven. Dit levert een enorme meerwaarde op voor innovatief Vlaanderen.  
 
In tegenstelling tot het eerste ARKimedesfonds zal ARKimedes-Fonds II geen middelen ophalen bij 
het publiek. De gelden worden rechtstreeks uit de begroting van de Vlaamse regering ter 
beschikking gesteld van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). PMV neemtop haar beurt een 

kapitaalparticipatie in ARKimedes-Fonds II.  
 
Doordat ARKIV’s focussen op opstartende bedrijven of snelgroeiende kmo’s, met een tijdshorizon 
van enkele jaren, zullen zij zich van nature voornamelijk richten op hoogtechnologische en 
innovatieve bedrijven, zonder daarbij de gezonde en groeiende kmo’s uit het oog te verliezen. 
ARKimedes-Fonds II moet dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
ondernemerschap en innovatie in duurzame economische activiteiten, zoals naar voor geschoven in 

‘Vlaanderen in Actie’, met specifieke aandacht voor de innovatieknooppunten zoals gedefinieerd in 
de conceptnota ‘Innovatiecentrum Vlaanderen’. Alzo zal ARKimedes-Fonds II haar steentje 
bijdragen aan het ‘Nieuw Industrieel Beleid’ voor Vlaanderen. 
 
 
10 erkende ARKIV’s onder ARKimedes-Fonds II 
 

Vanaf midden september 2010 konden kandidaat-ARKIV’s gedurende 3 maanden een aanvraag tot 
erkenning indienen in het kader van het tweede ARKimedesfonds. In totaal ontving ARKimedes 
Management 20 aanvraagdossiers voor een totale beoogde fondsgrootte van zo’n 400 miljoen 

euro.  
 
Na grondige analyse van de verschillende aanvraagdossiers gaat de Raad van Bestuur van 

ARKimedes Management over tot erkenning van volgende ARKIV’s: 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

Naam ARKIV Fondsgrootte
1 

Erkenning 
ARKimedes 

Sectorfocus Levensfase 

Erkenningsaanvragen     

Capital-E II ARKIV 30.100.000 15.000.000 Micro- en 

nano-
elektronica, 

nieuwe 
materialen  

Seed, start-up, 

early stage 

Gimv Arkiv Tech Fund II 25.000.000 12.000.000 ICT en 
cleantech 

 

Start-up, early 
stage 

Hummingbird ARKIV 20.020.000 10.000.000 ICT Seed, start-up, 
early stage, 

growth 

KMOFIN 2, beheerd door 
LRM 

35.500.000 15.000.000 ICT, life 
sciences, 

cleantech en 
generalistisch 

Seed, start-up, 
early stage, 

growth 

Vesalius Biocapital II ARKIV 15.000.000 7.490.000 Life sciences 
 

 

Start-up, early 
stage 

Erkenningsbeloftes2     

ARK Angels Activator Fund 
(AAAF), een initiatief van 

BAN Vlaanderen en ING 
België 

13.000.000 5.000.000 Generalistisch 
 

 

Start-up, early 
stage, growth 

Baekeland BI3 ARKIV, het 
spinoff fonds van UGent, 
VUB, en UA 

24.048.000 12.000.000 ICT, life 
sciences en 

material 
sciences 

Seed, start-up, 
early stage 

Think2Act ARKIV 20.050.000 10.000.000 Generalistisch 
 
 

Growth 

Thuja Capital Healthcare 

Fund II ARKIV 

10.000.000 5.000.000 Life sciences 

 

 

Seed, start-up, 

early stage 

Vectis ARKIV 15.000.000 7.500.000 Generalistisch 
 
 

Growth 

Totaal 207.718.000 98.990.000   

 
 
Door de hefboomwerking van ARKimedes zal via deze 10 nieuwe ARKIV’s ruim 200 miljoen euro 
nieuw durfkapitaal gemobiliseerd worden voor de financiering van innovatieve starters en 

snelgroeiende kmo’s. Dit bedrag houdt geen rekening met de gelden die bijkomend vanuit 
moederfondsen van ARKIV’s in de Vlaamse economie zouden kunnen geïnvesteerd worden. Hierbij 
wordt bijzondere aandacht besteed aan ondernemingen uit hoogtechnologische 
speerpuntsectorenom de transformatie van de Vlaamse economie mee te ondersteunen teneinde 
het DNA van de Vlaamse economie duurzaam en innovatief te oriënteren. 
 
 

Over de ARKimedesregeling 

 
In 2005 ging de ARKimedesregeling van start met de lancering van een eerste fonds. Zowilde men 
het tekort aan durfkapitaal voor beloftevolle starters of potentieel snelgroeiende kmo’s opvangen 

                                                
1 Fondsgrootte van elke ARKIV. In sommige gevallen staat boven de ARKIV nog een 

moederfonds dat tevens in de Vlaamse economie kan investeren. 
2 Een erkenningsbelofte is een belofte tot uiteindelijke erkenning van een ARKIV en wordt 

toegekend wanneer de financiering van het fonds nog niet rond is of het team die voor 

het beheer van de ARKIV zal instaan nog niet helemaal compleet is. 



   

 

door één euro extra aan te bieden voor elke euro die erkende private risicokapitaalfondsen 

(ARKIV’s) investeren in een Vlaamse kmo. 

 
Het systeem is ondertussen goed geïntegreerd in de markt en het eerste ARKimedesfonds, 
ARKimedes-Fonds nv, is volop operationeel. Het haalde vijf jaar geleden 75 mln. euro aandelen en 
35 mln. euro obligaties op bij het publiek en investeerde in dertien ARKIV’s, waarvan er vandaag 
nog twaalf actief zijn.  
 

Dankzij de hefboomwerking van het eerste fonds is ongeveer 225 miljoen euro ter beschikking van 
de ARKIV’s onder dat eerste fonds. Om de totale return van het eerste fonds te evalueren, is het 
nog te vroeg en moet er gewacht worden tot wanneer de ARKIV’s overgaan tot het tegelde maken 
van hun participaties. 
 
De ARKIV’s mogen enkel tijdens de eerste vijf levensjaren investeren in nieuwe dossiers. De 

investeringsperiode van de meeste ARKIV’s liepaf eind januari 2011.Vervolginvesteringen in 
bestaande doelondernemingen blijven mogelijk tijdens de hele duurtijd van de ARKIV’s. Circa 44% 
van alle door de ARKIV’s gebudgetteerde ARK-investeringen betreffen vervolginvesteringen. Per 
einde maart 2011 hadden 384 ARK-investeringen plaatsgevonden, waarvan 140initiële en 
244vervolginvesteringen in 118 verschillende bedrijven. Ondanks de crisis zijn de ARKIV’sblijven 

investeren in de Vlaamse economie. 
 

Meer info: zie www.arkimedes.be 
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