Samenvatting Regeling seed capital technostarters
Een technostarter is een rechtspersoon die een onderneming in Nederland drijft, die:
voor eigen rekening en risico producten, processen of diensten – niet zijnde adviezen – verkoopt en
levert, die zijn gebaseerd op een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van
bestaande technologie;
ten hoogste vijf jaar geleden is ingeschreven in het handelsregister van een Kamer van Koophandel
en Fabrieken;
ten tijde van de eerste verstrekking van risicodragend kapitaal op grond van deze regeling voldoet
aan de definitie van middelgrote, kleine en micro-ondernemingen, opgenomen in de bijlage bij
Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing
van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote
ondernemingen (PbEG L 10).
Voorwaarden:
de investeringsperiode moet minimaal 2 jaar zijn en participaties moeten voor 2017 zijn verkocht.
BAT gaat uit van een gemiddelde participatieduur van 5 jaar;
de totale verkrijgingsprijs van de participaties die gedurende de investeringsperiode in één
technostartervennootschap worden verkregen, is ten minste € 100.000,– en ten hoogste
€ 2.500.000,–; BAT gaat uit van participatiebedragen tussen € 100.000 en € 250.000 per
participatie;
de participatieovereenkomst en de onderneming waarin geparticipeerd wordt behoeven de
goedkeuring van de Staat;
indien in de voorafgaande periode van twaalf maanden meer middelen aan de
technostartersvennootschap zijn onttrokken ten behoeve van derden dan noodzakelijk voor een
redelijk te achten bedrijfsvoering, dan wel een verplichting tot een zodanige onttrekking is
aangegaan, mag BAT niet participeren in zo’n technostartervennootschap;
er mag niet in een technostartersvennootschap geparticipeerd worden indien een ander startersfonds
in deze vennootschap reeds een participatie heeft, behoudens voor zover als gevolg van de nieuwe
participatie de in de regeling genoemde maxima niet worden overschreden;
het verkopen van een participatie moet altijd geschieden tegen minimaal een marktconforme prijs;
partijen staan er voor in dat er geen medewerking wordt verleend aan investeringen door een ander
dan het startersfonds in een technostartersvennootschap waarin het startersfonds een participatie
heeft verkregen, indien deze investeringen niet tegen marktconforme voorwaarden plaatsvinden;
de technostarter moet ervoor instaan dat de vergoeding voor begeleiding en/of advisering in
verband met participaties die eventueel betaald moet worden niet hoger is dan hetgeen in de markt
gebruikelijk is;
het totaal van een eventuele lening mag niet meer bedragen dan 35% van de totale investeringen
die BAT doet. De rente van eventuele leningen mag niet lager zijn dan het EU-referentiepercentage
voor Nederland plus 400 basispunten of meer, wat op dit moment neerkomt op ca. 8 %.

NB; aan deze samenvatting kan geen enkel recht worden ontleend. De volledige tekst is gepubliceerd
in de staatscourant van 31 maart 2005.
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