Info sheet Financiering door Trividend
Wie komt in aanmerking voor financiering door Trividend?
Trividend richt zich specifiek tot sociale en cooperatieve ondernemers en ondernemingen die
inzetten op tewerkstelling van kansengroepen en/of die in hun bedrijfsvoering en in hun
activiteit/product/dienst werk maken van een mens- en/of milieuvriendelijke samenleving.
We zijn de partner voor kleine en middelgrote vzw's en vennootschappen die opstarten, voor een
groeifase staan of na een moeilijke periode kapitaal nodig hebben om de verdere uitbouw van de
onderneming te verstevigen.
Producten
Trividend biedt 2 producten aan:
- achtergestelde lening van 4 tot 10 jaar, meestal 5-6 jaar
- investering in het kapitaal van de onderneming, waarbij Trividend steeds minder dan de helft
van het eigen vermogen heeft. Trividend streeft naar een exit na 5 tot 6 jaar.
Ook een combinatie van beide vormen of een tussenvorm (converteerbare lening) is mogelijk.
Trividend investeert daarbij bij voorkeur tussen 50.000 en 150.000 euro per klant.
Indien uw financieringsvraag hoger ligt, schakelen wij ons netwerk in om bijkomende financiering
voor u te vinden.
Trividend deelt mee in uw risico en investeert daarom enkel in projecten waar we sterk in geloven.
De financiering door Trividend wordt gebaseerd op de de analyse van de organisatie en haar
businessplan. In principe worden geen extra borgen gevraagd en gaat het dus om ongeborgde
financiering.
Opvolging
Trividend vindt het belangrijk om organisaties en bedrijven waarin geïnvesteerd wordt goed op te
volgen. Een goede opvolging en het juiste advies kunnen immers bijdragen tot het succes van de
onderneming, en dus tot het succes van de portefeuille van Trividend. Daarom wordt, zeker in de
eerste jaren van de investering, ingezet op deze opvolging. Dit kan via het opnemen van een
bestuursmandaat of via begeleiding door Trividend-vrijwilligers.
Kosten
Kapitaal verschaffen is maatwerk. Daarom heeft Trividend geen vaste prijzen. Onze
rendementsverwachting houdt zoveel mogelijk rekening met de eigenheid van uw project, met de
risico's ervan, met de aanwezige maatschappelijke dimensies en met de financiele draagkracht.
Participatie in het kapitaal
Trividend streeft een meerwaarde van minimum 4% per jaar na, hetzij via uitgekeerde dividenden,
hetzij als gecreëerde meerwaarde bij uitstap.
Trividend factureert jaarlijks een beheerskost van 2% op het geïnvesteerde bedrag, voor een
grondige analyse en opvolging van uw dossier. Het financieel risico van uw organisatie wordt immers
ook het onze.
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Achtergestelde lening
Bij een achtergestelde lening wordt gestreefd naar een intrestvoet van 4-7% per jaar.
Bij leningen wordt daarnaast een eenmalige kost aangerekend voor onze analyse die 1% van het
financieringsbedrag bedraagt. Deze kost wordt aangerekend bij goedkeuring van de
financieringsaanvraag door het investeringscomité, ook indien de de lening niet opgenomen wordt
door de klant.
Coöperant worden
Om een organisatie te kunnen financieren, dient de klant aandeelhouder te worden van Trividend.
We vragen dat uw organisatie een aandeel (nominale waarde = 500 euro) in het kapitaal van de
coöperatieve vennootschap Trividend neemt, om zo actief deel te nemen aan onze sociale
doelstellingen.
Benodigde informatie
Wij kijken vooral vanuit de ogen van een investeerder, die zijn middelen als een goede huisvader op
een maatschappelijke waardevolle en duurzame manier wil investeren.
Belangrijk daarbij is:
- Strategie en doelstellingen van de onderneming/ondernemer.
- Verdienmodel, het product en de kennis van de markt.
- Team en het netwerk van de organisatie en van de ondernemers zelf.
- Aanwezige managementcompetenties: kan het management sturen, kan het focussen op wat
belangrijk is?
- Financiële structuur en (potentiële) rendabiliteit van de organisatie.
Voor de analyse van het dossier heeft Trividend minimaal volgende documenten nodig:
- Statuten van de onderneming.
- Business plan.
- Financieel plan voor minimaal de komende 3 jaar (jaarrekening en balans).
- Interne jaarrekening en balans over de voorbije 3 jaar (voor bestaande organisaties).
Volgende stappen
1. Intakegesprek
2. Indien eerste analyse door Trividend positief is: ondertekening door klant en Trividend van
een Term sheet. Dit document bevat een overzicht van de algemene contractuele bepalingen,
zodat de verwachtingen vanuit Trividend tijdig gekend zijn.
3. Team maakt een uitgebreide investeringsanalyse.
4. Bespreking door het investeringscomité. De klant krijgt de kans om zijn financieringsvraag toe
te lichten. Het investeringscomité kan 3 beslissingen nemen: positief, nood aan bijkomend
onderzoek of negatief.
5. Indien positieve beslissing: ondertekening van het contract en investering.
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