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Alternatieve financieringsvormen 
onbekend is onbemind

Kortrijk, 30 mei 2016

Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 30 mei 2016 van 16.30 tot 19.30 uur 
Ontvangst vanaf 16.15 uur
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk
Etienne Sabbelaan 53

Inschrijven

Schrijf in vóór 25 mei 2016 via http://puc.kuleuven-kulak.be.
De deelnameprijs is 130 euro.

Wilt u dit seminarie via livestream volgen? Vermeld dit aub 
bij uw inschrijving.

Als één deelnemer van een bedrijf of organisatie inschrijft, 
dan krijgen alle bijkomende inschrijvingen uit hetzelfde 
bedrijf 20% korting.

Bespaar op uw deelnameprijs via de KMO-portefeuille. 
Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be.

Erkenning

Attest van deelname in het kader van permanente vorming 
wordt uitgereikt (IAB - IBR - BIBF).

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
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Programma

16.30 Inleiding 

16.35 Crowdfunding
	 	 •	 Hoe	aanpakken	
	 	 •	 Welke	platformen	gebruiken	
	 	 •	 Juridische	structuur	
	 	 •	 Fiscale	gevolgen	
	 Tax shelter voor jonge ondernemingen
	 	 •	 Juridische	voorwaarden	

17.30 Pauze met broodjes

18.00 Tax shelter voor jonge ondernemingen 
	 	 •	 Fiscaal	regime	voor	de	vennootschap		
	 	 •	 Fiscaal	regime	voor	de	investeerder	

	 Safe Access to Future Equity
	 Toepassing	van	een	beproefd	Silicon	Valley	

concept	onder	Belgisch	recht:	
	 	 •	 De	uitgifte	van	converteerbare	leningen	of
	 	 	 obligaties	met	warranten	en	de	bescherming
	 	 	 van	de	ondernemer	tegen	voortijdige	
	 	 	 verwatering	van	zijn	aandelen.	Hoe	de	regel
	 	 	 toepassen	waarbij	de	waardering	van	de	
	 	 	 vennootschap	wordt	uitgesteld	tot	de	eerste
	 	 	 kapitaalverhoging	door	een	professionele	
	 	 	 investeerder?
	 	 •	 Fiscale	behandeling	in	hoofde	van	de	
	 	 	 	 ›	 Investeerder	
	 	 	 	 ›	 Vennootschap	

	 Andere financieringsvormen verstrekt door PMV
	 	 •	 Startlening+
	 	 •	 KMO-cofinanciering	
	 	 •	 PMV-bedrijfsleningen

19.00 Vraagstelling

19.30 Einde

Alternatieve financieringsvormen 
onbekend is onbemind

Doelstelling

Tijdens dit seminarie informeren we u over alternatieve 
financieringsvormen voor uw KMO om een verdere groei 
te kunnen realiseren. We focussen op de juridische en 
fiscale aspecten van:

• Tax shelter voor jonge ondernemingen: hoe kunnen 
particulieren op fiscaal aftrekbare wijze investeren

• Crowdfunding
• Converteerbare leningen
• Financieringsvormen verstrekt door 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)
 

Doelgroep

Bedrijfsleiders, assistent bedrijfsleiders, financieel 
verantwoordelijken, boekhouders, accountants en 
financiers

Docenten

Philippe Hinnekens, advocaat – vennoot Laurius
David Ryckaert, advocaat – vennoot Laurius
Elke Van de Walle, group manager legal affairs PMV

Livestream

U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij u 
vragen kan stellen via chat. U heeft hiervoor enkel een 
computer met internet nodig.


