UNIIQ
Proof of concept fonds voor Zuid-Holland
1.

Wat is ‘t?
UNIIQ is een investeringsfonds van € 22 mln. gericht op de proof-of-concept fase van
innovatie- en productontwikkeling. UNIIQ helpt ondernemers in Zuid-Holland om hun
unieke innovatie sneller naar de markt te brengen. Wij bieden ondernemers het
startkapitaal om hun plannen te realiseren en de meest risicovolle fase van concept tot
veelbelovend bedrijf te overbruggen.
Ondersteuning bij financiële en strategische vraagstukken door een team van ervaren
investeringsmanagers.
Toegang tot een netwerk van investeerders en financiers die kapitaal voor de verdere
ontwikkeling van de onderneming kunnen verschaffen.

2.

Voor wie is ‘t?
UNIIQ investeert risicokapitaalin de vorm van converteerbare leningen in spin-offs van
universiteiten, startups en bestaand MKB met innovaties in Zuid-Holland om hun toegang
tot kapitaal te verbeteren. Door samenwerking tussen Erasmus MC, TU Delft, Universiteit
Leiden en InnovationQuarter is UNIIQ in staat het vroege fase risico te nemen en
veelbelovende ondernemers actief te helpen om hun ambities te realiseren.

3.

Wanneer kom je in aanmerking?
Indien onderneming: inzet op technologische innovatie; beschikt over relevante
intellectuele eigendomsrecht(en); opereert binnen de RIS3 sectoren, topsectoren of
regionale speerpunten, gevestigd is in Zuid-Holland en valt binnen de EU-criteria voor
kleine en middelgrote bedrijven.
- Tot € 300.000,- risicokapitaal in de Proof-of-Concept fase (TRL3 – TRL5).
- Beschikbaarstelling in 3 tranches bij het bereiken van specifieke doelen.
- De financiering wordt verstrekt als converteerbare lening die:
o na 3 jaar wordt afgelost gedurende een periode van 3 jaar;
o of converteert op de waardering van een vervolginvesteerder minus 25%. bij
vervolginvestering van minimaal €750.000
o Conversierecht ligt bij ondernemer
- Rentepercentage is 8% (4% betaalbaar en 4% bijgeschreven).

4.

Waar is het loket?
Het fondsmanagement van UNIIQ wordt uitgevoerd door InnovationQuarter, en houdt
kantoor in het WTC Den Haag en bij het CIC in Rotterdam.

5.

Verwijzing naar website.
www.uniiq.nl
contact@UNIIQ.nl
+31 88 4747 202

