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De Covid pandemie stelt onze economie voor een nooit geziene
uitdaging
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De Covid pandemie stelt onze economie voor een nooit geziene
uitdaging

2021
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2019 2020 2021 2022 2023/2026

bbp-groei in % +1,7% -6,1% +5,8% +2,8% +1,5%

Evolutie totale
werkgelegenheid +51.000 +1.300 +23.600 +5.700 +25.000

Snel herstel van groei en geen verlies van jobs

Bron: HERMREG, juli 2021
(cijfers voor Vlaanderen)



Aantal starters blijft toenemen

Ondanks de crisis: meer starters

Bron: Statbel – (augustus 2021)

Golf van faillissementen afgewend



Roadmap naar herstel
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DE 2 PIJLERS VAN PMV

2

INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR,VASTGOED
EN HERNIEUWBARE ENERGIE

1

FINANCIERING VOOR ONDERNEMERS

❶ ❷



PMV FACTS & FIGURES

PMV IN EEN NOTENDOP

LENINGEN

KAPITAAL

WAARBORGEN

FONDS-
INVESTERINGEN

1 AANDEELHOUDER =
VLAAMS GEWEST

€1.3b GEADVISEERD EN
BEHEERD VERMOGEN

€287m GEINVESTEERD IN 2020

€204m GEEXIT IN 2020

153 WERKNEMERS



PMV financiering voor ondernemers│ oplossingen op maat
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Risico

Traditionele bank
financiering

Equity

Venture debt

Mezzanine
leningen

Senior
bedrijfsleningen

INVESTERINGSCRITERIA

Focus op bedrijven met:
USP;
Uitstekend managementteam;
Robuust businessplan.

Geen specifieke sectorfocus

MODALITEITEN

Correct risico-rendementsprofiel;

Flexibiliteit:
Geen of beperkte waarborgen;
Lange investeringshorizon;
Terugbetalingsschema op maat (bullet, balloon, …)
of open end exit perspectief;

Complementair aan de markt.

PMV
Bedrijfsleningen

Gigarant

PMV
Risicokapitaal



PMV/z financiering voor ondernemers│ Standaardoplossingen

www.pmvz.euGestandaardiseerde oplossingen

Startlening

Cofinanciering

Cofinanciering +

Winwinlening

Vriendenaandeel

Waarborgen

Coronalening*

Investeringscriteria & modaliteiten

Doelgroep: KMO’s

Versterken vaak het eigen vermogen van
KMO’s

Vaak een hefboom voor bank- en/of
derdenfinanciering

Lange looptijd

Strikte voorwaarden & criteria

Enkele recente voorbeelden

www.pmvz.eu

* Uitzonderlijk & tijdelijk kader in functie van liquiditeitsbehoeftes ontstaan door Covid-19 crisis



Leningen

Corona-
achtergestelde

lening (start-ups,
scale-ups en kmo’s)

Handelshuurlening
(enkel back office)

Heropstartlening
(enkel back office)

Waarborgen
voor LT-

kredieten

PMV/z waarborgen
(<1,5 mio, tot 75%)

Gigarant
waarborgen (>1,5

mio, tot 80%)

Mobiliseren
spaargeld

Winwinlening

Vriendenaandeel

PMV tijdens de coronacrisis



Coronalening



Massaal aantal aanvragen: 1940 sinds begin Coronalening (ter vergelijking: 446 aanvragen
standaardleningen in 2020)

Vertraging in het aantal nieuwe aanvragen sinds de eerste versoepeling van de Coronamaatregelen

Toename van het aantal aanvragen sinds stopzetting Heropstartlening midden september + rush richting
einddatum aanvragen 15/10

Coronalening



2020 Totaal tot  sept 2021 Einde

Aantal Bedrag Aantal Bedrag

Corona achtergestelde lening 358 155 mio 631 204 mio 15/10/21

Handelshuurlening 570 4,5 mio 1.896 19 mio 30/06/21

Heropstartlening - - 1.227 105 mio 08/09/21

Generieke waarborg 1.914 300 mio 3.202 518,6 mio nvt

COVID-19 waarborg Gigarant 21 408 mio 28 530 mio 15/10/21

Winwinlening 4.166 100,8 mio 10.327 200,3 mio nvt

Vriendenaandeel - - 6 30.000,- nvt

Totaal 968 mio
1,576
miljard

Overzicht maatregelen



Corona en portefeuillebedrijven van PMV
Dirk Reyn in Trends van 23 juni 2020



Corona en portefeuillebedrijven van PMV

*

* De Tijd – 14 oktober 2021
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Conclusie solvabiliteitsnood

De totale solvabiliteitsnood wordt geschat tussen 5.2 miljard euro en 6,4 miljard euro;
Tussen 4 en 5,17 miljard euro bij KMO’s en grote bedrijven
Ongeveer 1,2 miljard euro bij Start & scale-ups

Het Belgisch en internationaal fondsenlandschap zit op een 3,2 miljard euro dry powder;

Er blijft een netto solvabiliteitsnood op de Belgische markt van tussen de 2 en 3,2 miljard euro;

Daarom is er nood aan bijkomende initiatieven om
de negatieve impact van de crisis op de solvabiliteit van de ondernemingen op te vangen;
onze bedrijven toe te laten maximaal in te spelen op de opportuniteiten die zich aanbieden door de crisis.



*

* De Tijd 30 augustus 2021

*



Een gemeenschappelijk antwoord van alle Vlaamse
financiële actoren op de crisis

WF is een partnerschap tussen de Vlaamse financiële wereld

Financiële instellingen Private equity groepen Institutionele investeerders



Zowel bedrijven in nood als snelgroeiende bedrijven

Alle sectoren en levensfases

Intrinsiek gezond

Duurzaam en ethisch handelen: ESG

Innoveren

Een band met Vlaanderen hebben

Voor wie?



Addendum: crisissen zorgen voor omwentelingen



Zwarte dood
Ontwikkeling van de drukpers door gebrek aan werkkrachten
Exploratie van nieuwe continenten om aan de plaag te ontsnappen

Crisissen zorgen voor omwentelingen

Spaanse griep
Aantal start-ups in Amerika kende een enorme groei

Coronacrisis:
leidt tot enorme innovatie en een versnelling in het overnemen van nieuwe ideeën
Tech-celeration



Grote verschil met andere crisissen
Meer datagedreven
Definitie van bedrijf verandert:

geen losstaande activiteit, maar meer verstrengeling met het sociale weefsel
Bedrijven als hefboom om processen te sturen

Exponential gap: kan de mens als individu de snelheid van verandering aan?
Toekomst is duurzaam

Crisissen zorgen voor omwentelingen




