Investeringsprofiel

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsnaam

:

Branche

:

Naam

:

Voornaam

:

Functie

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Telefoonnr.

:

Fax

:

Email adres

:

BTW Nummer :

V0.6
Matchinvest Nederland bv
Badhuisweg 1, unit 3.6
1506 PA Zaandam
T 085 – 30 367 24
E info@matchinvest.nl
www.matchinvest.nl

Matchinvest is lid van brancheorganisatie:
.
Matchinvest koppelt ondernemers met een
kapitaalbehoefte aan informele investeerders.

Interessegebieden,
wilt u aankruisen waar u belangstelling naar uitgaat ?


Agro / Food



Bouwnijverheid

Bouw en infrastructuur

Schilders, afbouw- en onderhoudsbedrijven

Installatiebedrijven



Detailhandel



Groothandel



Horeca, recreatie en catering



Industrie (productie)



Kunst, cultuur en media



Onderwijs



Automotive / transport / logistiek



ICT / internet



Zakelijke- en persoonlijke dienstverlening

Advies-, onderzoeks- en communicatie bureaus

Facilitaire dienstverlening

Financiële en fiscale dienstverlening

Persoonlijke dienstverlening

Vastgoed



Gezondheidszorg / Farmacie



Anders, namelijk ……………………………………
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Eigen rol
 Passieve investeerder (geen actieve rol)
 Actieve investeerder (actieve adviserende of deels operationele
rol)
 MBI’er (actieve full time operationele rol)

Investeringshoogte per transactie






€ 0,- tot € 50.000,€ 50.000,- tot € 100.000,€ 100.000,- tot € 200.000,€ 200.000,- tot € 500.000,> € 500.000,-

Groeifase van de onderneming
 Startende onderneming
 onderneming in de pioniers
fase
 Gevestigde onderneming

Grootte van de onderneming





0-5
5-15
15-50
> 50

Investeringsreden

Start van bedrijf

Marktintroductie (nieuw concept / nieuw product)

Uitvoering van groeistrategie

Opvangen van (tijdelijke) liquiditeitskrapte / werkkapitaal / orderfinanciering
met positieve cashflow

Opvangen van (tijdelijke) liquiditeitskrapte / (tijdelijke) verliesdekking met negatieve cashflow

Investeringsvorm

Aandelenkapitaal : minderheidsaandeel

Aandelenkapitaal : meerderheidsaandeel

Achtergestelde lening

Zelfstandig invullen investeringsbehoefte

Gezamenlijk met andere investeerders invullen van investeringsbehoefte
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Ik word graag op de hoogte gehouden van interessante cases in:


(Heel) Nederland













Noord-Brabant
Drenthe
Flevoland
Friesland
Groningen
Gelderland
Limburg
Noord-Holland
Zuid-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland

Opmerkingen

Hartelijk dank voor het aanleveren van deze gegevens. Wij hopen u op deze manier nog beter van
dienst te kunnen zijn.
Wilt u het ingevulde formulier mailen naar: info@matchinvest.nl.

Na ontvangst nemen wij contact met u op.
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