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2018 was voor Bolero Crowdfunding al een jaar van records. Het opgehaalde volume 
werd meer dan verdubbeld. De bedragen die opgehaald werden, waren ook groter. 
Daarnaast werd er voor de eerste keer gebruik gemaakt van de onafhankelijke  
risicoscore Dun & Bradstreet. 2018 was al een fantastisch jaar, maar 2019 zal dit zeker 
overtreffen.

In een TOPIC gaat Bolero Crowdfunding dieper in 
op een specifiek onderwerp zoals de evolutie van 
crowdlending,  de wetgeving rond crowdlending, 
maar we kunnen ook een specifiek project onder de 
loep nemen.
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2019 is op weg om weer een recordjaar te worden voor Bolero Crowdfunding.

Zo is er al 6,1 miljoen euro opgehaald via crowdlending voor 10 verschillende  
projecten. Dat vertaalde zich in 2.500 effectieve investeringen. Hiermee werd de kaap 
van 11 miljoen euro aan totaal geplaatst vermogen overschreden.

De projecten worden ook steeds sneller gevuld. Bij de campagne van de Groep Caenen 
Capital Fund werd in amper 16 minuten 1,5 miljoen euro opgehaald.

Met meer dan 34.000 unieke leden blijft ook de ledenbasis verder groeien.

Investeerders die dit jaar in alle campagnes geïnvesteerd hebben, kunnen een  
gemiddeld brutorendement van 6,5% ophalen met een looptijd die varieert tussen 
2 jaar en 5 jaar. Ook nu is er weer een mooie verdeling tussen bedrijven die kiezen voor 
een maandelijkse of jaarlijkse aflossing en bedrijven die ervoor kiezen om de terugbeta-
ling van het kapitaal volledig op het einde van de obligatie te leggen.

Crowdfundingcampagnes tot 5 miljoen euro mogelijk bij Bolero 
Crowdfunding! 

Sinds enkele maanden kunnen Belgische kmo’s en groeibedrijven gemakkelijker  
crowdfundingcampagnes tot 5 miljoen euro organiseren. U als belegger kunt bijgevolg 
voor een groter bedrag intekenen. 

Voor deze grotere crowdfundingcampagnes is immers geen prospectus meer nodig 
en dat maakt het voor ondernemers eenvoudiger om voor financiering aan te kloppen 
bij de crowd. 
 
Concreet zit het zo:

• Wanneer een onderneming maximum 500.000 euro wil ophalen, dan is er geen 
prospectus nodig. U als belegger kunt dan maximaal 5.000 euro investeren in het 
project van die onderneming. 

• Wanneer een onderneming tussen 500.000 euro en 5.000.000 euro wil ophalen, 
dan is er geen prospectus, maar wel een informatienota nodig.  Als belegger 
kunt u dan tot en met 25.000 euro investeren in het project.

Wat heeft 2019 tot zover gebracht?
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Wat brengt de tweede helft van 2019?

Concrete projecten kunnen we nog niet met naam benoemen, maar hou zeker onze 
website en uw mailbox in het oog.

Daarnaast blijven we ernaar streven om onze website maximaal te verbeteren, zodat 
zowel onze investeerders als onze ondernemers optimaal gebruik kunnen maken van 
ons platform.

Wil je als (potentiële) investeerder op de hoogte blijven van onze campagnes, of wil je 
als kmo weten of je beroep kunt doen op een crowdlendingcampagne?  
 
Word dan snel lid van onze community en registreer je via onderstaande banner.

• Een prospectus is een zeer uitgebreid, wettelijk document dat u als 
belegger een gedetailleerd overzicht geeft over het bedrijf en de 
voorwaarden van het uitgegeven product. 

• Een informatienota is met een maximum van 15 pagina’s een beknoptere 
en eenvoudigere vorm van de prospectus.

Als er een informatienota is, wordt deze ingediend en gepubliceerd bij de 
Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). In dat 
geval zal u ook steeds een exemplaar kunnen terugvinden in de campagne.
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Disclaimer

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie is van algemene 
aard en heeft een uitsluitend educatief karakter.

Deze publicatie kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Hoogstens kan 
deze publicatie worden beschouwd als een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming die gratis ter 
beschikking wordt gesteld van het publiek.  Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd 
als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële 
instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, 
herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep 
gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze 
publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet 
gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de 
marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) 
kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het 
gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens 
vermeld in deze publicatie.

KBC Bank NV – onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB), de Nationale Bank van België 
(NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)-– www.kbc.com. 

Verantwoordelijke uitgever: Bolero Crowdfunding|KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel - 
België.
BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel.


