
BELEGGINGSBELEID

De wereld heeft een nieuwe economische visie nodig die op 3 basiselementen gebaseerd is. Ten 
eerste, het integreren van social business, een nieuwe manier van ondernemen gericht op het 
oplossen van maatschappelijke problemen en de menselijke deugd van altruïsme. Vervolgens, 
moeten we individuen niet langer als werkzoekenden beschouwen maar als ondernemers. En tot 
slot, moet het financiële systeem opnieuw opgebouwd worden zodat het effectief werkt voor de 
personen die onderaan de economische ladder staan.
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De doelstelling van het fonds is om Europese ondernemingen, 
actief in microfinanciering en sociaal ondernemerschap, te 
versterken. Deze spelers beschikken over onvoldoende financiering, 
meestal in de vorm van schuld. Het fonds ImpaktEU zal rechtstreeks 
investeren, via leningen en converteerbare leningen, en in mindere 
mate via aandelen, in microfinancieringsinstellingen, ethische banken 
of financiële bemiddelaars gericht op sociale ondernemingen. Het 
fonds kan ook investeren in sociale ondernemingen in groeifase en 
actief in één of meer van de 5 onderstaande thema’s:

FILOSOFIE & SOCIALE IMPACT

DE 5 THEMA’S

Het doel van het fonds is om te investeren in bedrijven die een 
oplossing bieden voor de maatschappelijke, economische en 
ecologische uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. 
Microfinanciering zorgt voor de profesionele integratie en het 
empowerment van minder bevoorrechte bevolkingsgroepen die geen 
toegang hebben tot conventionele bankfinanciering. Hiermee wordt 
de sociale ongelijkheid verminderd aangezien deze personen tot 
de gecreëerde welvaart kunnen bijdragen en ervan genieten. Social 
business of sociaal ondernemerschap biedt echter winstgevende 
bedrijfsmodellen aan, waarvan de voornaamste doelstelling het 
oplossen van maatschappelijke problemen is, bovenop het verrijken 
van de aandeelhouders.
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IMPACTFONDS 100% GEWIJD AAN 
MICROFINANCIERING & SOCIAAL 
ONDERNEMERSCHAP IN EUROPA



TECHNISCHE TECHNISCHE GEGEVENS

INVESTERINGSVEHIKEL Private PRIVAK LOOPTIJD VAN HET FONDS 12 jaar + 2x2 jaar*

HOME Belgïe UITSTAPMOGELIJKHEID 8 jaar

BELEGGINGSBEHEERDER Inpulse Investment Manager SC INSCHRIJVINGSPERIODE 3 jaar

BELEGGINGSADVISEUR Funds For Good SA DOEL EUR 100 miljoen

BEHEERSKOSTEN
1,85% + Carried Interest (20%)
volledig geïndexeerd op impact-
doelstellingen

SEEDER SFPI/FPIM

VERWACHT JAARLIJKS
RENDEMENT

4% - 5% netto van de kosten ACTIVA-ALLOCATIE Private debt fonds met maximaal 40% equity

Meer informatie nodig? 
Contacteer ons via e-mail 
op info@impakteufund.eu

*Het FINANSOL-label werd in 1997 gecreëerd door de vereniging 
FAIR om solidariteitsspaarproducten en -beleggingen beter te 
onderscheiden van andere spaarproducten. Het wordt toegekend 
door een onafhankelijk comité en is gebaseerd op veeleisende 
criteria van solidariteit, transparantie en informatie. https://www.
finance-fair.org/pourquoi-un-label/

ImpaktEU heeft haar eigen Theory of Change (ToC) opgesteld met 5 
hoofddoelstellingen gericht op het creëren van banen, het bevorderen 
van een groenere energie en het toepassen door onze investees van 
een deugdzaam proces om hun eigen impact te meten. ImpaktEU 
komt overeen met een activaklasse 9 volgens de SFDR nomenclatuur.

DE PARTNERSPARTNERS

Inpulse is een in Brussel gevestigde vermogensbeheerder 
gespecialiseerd in impactfinanciering en microfinanciering, AIFM 
geaccrediteerd door de FSMA. Inpulse ondersteunt momenteel 5 
investeringsfondsen met een totale investeringscapaciteit van 90 
miljoen euro. Inpulse streeft ernaar een positief verschil te brengen 
in het leven van eindondernemers en tegelijkertijd een competitief 
financieel rendement te garanderen voor zowel zijn investees als 
beleggers, wat zijn DNA is. 

FUNDS FOR GOOD is een nieuw type onderneming die zich op 
een model van beredeneerd kapitalisme baseert. De vzw. FUNDS 
FOR GOOD IMPACT financiert en ondersteunt ondernemers die 
het financieel moeilijk hebben zowel als ondernemers waarvan het 
hoofddoel bestaat uit het oplossen van milieu-of maatschappelijke 
problemen. Zij wordt gefinancierd door het bedrijf FUNDS FOR 
GOOD INVEST, oprichter van duurzame investeringsfondsen, dat 
haar een deel van zijn eigen inkomsten (het grootste veelvoud tussen 
10% van zijn omzet en 50% van zijn nettoresultaat), afkomstig van zijn 
beheerskosten, teruggeeft.

THEORY OF CHANGE: THEORY OF CHANGE: 
WAT IS HET?  WAT IS HET?  
een Theory of Change (ToC) is hoofdzakelijk een 
uitgebreide beschrijving van hoe en waarom een 
gewenste verandering zal plaatsvinden.

* Verwacht rendement gebaseerd op het niveau van de 6-maands Euribor op 31/12/2022; 
het verwachte rendementsniveau kan veranderen bij wijzigingen in dit tarief.


