Limburg Ventures II
Voor de werving van bedrijven voor zowel de Chemelot Campus als voor de Maastricht
Health Campus is de beschikbaarheid van durfkapitaal essentieel. Het is de zuurstof voor
bedrijven. Verschillende onderzoeken tonen aan dat ondernemers moeilijker financiering
krijgen voor de altijd meer risicovollere innovatieactiviteiten. Gevolg; minder snelle groeiers,
kennis blijft onbenut en geen valorisatie (het omzetten van innovaties in business). Reden
voor Provincie Limburg en DSM om een nieuw Venture Capital Fonds in het leven te roepen:
Limburg Ventures II (LV II).
Limburg Ventures II wordt bestuurd door een professionele en zelfstandige directie onder
toezicht en aansturing van een Investment Cie. Daarnaast is er de gebruikelijke Raad van
Commissarissen. LV II is nadrukkelijk een privaat-publiek fonds. Limburg Ventures II start
met een kapitaal van 50 miljoen euro, opgebracht door onder andere de Provincie Limburg,
NV Industriebank LIOF, DSM Nederland BV en Rabobank Westelijke Mijnstreek. De
oprichters verwachten het startkapitaal te kunnen uitbreiden met een bijdrage van tenminste
30 miljoen euro uit het innovatiefonds MKB+ van de Rijksoverheid, omdat de ontwikkelingen
op de campussen precies passen in het Topsectorenbeleid van het Rijk.
Limburg Ventures II is een zogenoemd ‘revolverend fonds’; het durfkapitaal wordt in principe
terugbetaald. Het fonds heeft een verwacht rendement van zeven procent per jaar uit rente,
dividenden en opbrengsten uit de verkoop van participaties. Limburg Ventures II verwacht in
de eerste negen jaar veertig investeringen te doen, variërend van 250.000 euro tot 8 miljoen
euro. De focus ligt daarbij vooral op Chemelot.
Het fonds richt zich op ondernemingen die concrete producten ontwikkelen, produceren en
vermarkten en op ondernemingen die diensten leveren; kortom het innoverende bedrijfsleven
in de doelsegmenten van Chemelot. Limburg Ventures II zal investeren in bedrijven in de
vroege fase maar richt zich ook op groeiers en doorgroeiers. Dat zijn bedrijven die de
startfase voorbij zijn en zich focussen op de vervolmaking van de technologie en op de
commercialisering daarvan.
De twee inhoudelijke sectoren zijn Materialen en Life Sciences. Er wordt specifiek
aangesloten op de vijf doelsegmenten van het Chemelot Campus Consortium: Performance
Materials, Biomedical Materials, Biotechnologie/biosynthese, Biobased Chemicals en
Materialen en R&D Enabling Technologies.
Participatie in een venture capital fonds is niet zonder risico’s. Het verwachte rendement van
zeven procent is weliswaar gebaseerd op ervaringsgegevens, maar het blijft een schatting.

