ALGEMENE VOORWAARDEN
FRIES CULTUUR EN SPORT FONDS

Artikel 1: Voorwerp van de algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden, samen met de overeenkomst die tussen FCSF en de
Ondernemer wordt afgesloten als onderdeel van de investeringsaanvraag (de
“Aanmeldingsovereenkomst”) en het Fondsreglement, bevatten de afspraken en voorwaarden
die van toepassing zijn op de verschillende fasen van het proces vanaf de indiening van de
investeringsaanvraag, de Investeringsanalyse, de beslissing van FCSF om de investering al
dan niet te realiseren (“Investeringsbeslissing”), tot aan de ondertekening van de verschillende
contractuele documenten die vereist zijn om de Investering te realiseren, zoals doch niet
beperkt tot kapitaalverhoging van de vennootschap van de Ondernemer, wijziging van
statuten, leningovereenkomst, managementovereenkomst en overige Investeringsdocumenten.
Artikel 2: Doelgroep van investeringen-Ontvankelijkheidsvoorwaarden
FCSF heeft als doel risicokapitaal te investeren in ondernemingen die culturele of
sportgerelateerde initiatieven ondernemen in Friesland met aantoonbaar markt- en
winstpotentieel. FCSF werd opgericht binnen het kader van de verkregen
subsidieverleningsbeschikking van Samenwerkingsverband Noord-Nederland van 22
december 2006 (UP-06-12312).
Enkel een onderneming (“Ondernemer”) die voldoet aan de hierna vermelde voorwaarden
komt in aanmerking voor Investeringen:
a. de Ondernemer voert cultureel of sportgerelateerde activiteiten met aantoonbaar
marktpotentieel en inkomstenmodel;
b. de Ondernemer voldoet aan de volgende voorwaarden:
- de Ondernemer is een vennootschap (NV, BV, CV) of;
- de Ondernemer is een Stichting zonder winstoogmerk of;
- de Ondernemer is een kleine of middelgrote onderneming in de zin van de
bijlage bij de Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003
betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB
L 124 van 20.5.2003, 36), met name kleine ondernemingen waarin minder dan
vijftig personen werkzaam zijn, en waarvan de jaaromzet of het jaarlijks
balanstotaal 10 miljoen euro niet overschrijdt of middelgrote ondernemingen in
de aanloopfase waarin minder dan 250 personen werkzaam zijn, en waarvan de
jaaromzet 50 miljoen euro niet overschrijdt of het balanstotaal 43 miljoen euro
niet overschrijdt.
c. de Ondernemer heeft zijn ontwikkelings-/bedrijfsactiviteiten binnen Fryslân,
exploitatie mogelijk ook buiten Fryslân.
Investeringen in de hiernavolgende ondernemingen zijn uitgesloten: ondernemingen in
moeilijkheden in de zin van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en
herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2).

Artikel 3: Investeringsvorm
De Ondernemer erkent dat FCSF zal investeren in de vorm van gewoon aandelenkapitaal,
(cumulatief) preferent aandelenkapitaal, converteerbaar en/of (achtergestelde) geldleningen of
eventueel een combinatie van bovengenoemde financieringsvormen. De investeringsvorm zal
afhankelijk zijn van de globale financieringsbehoefte en optimale financieringsmix.
Stichtingen komen niet in aanmerking voor de kapitaalparticipatie in de vorm van
aandelenkapitaal.
De Ondernemer zal bij het invullen van zijn/haar Investeringsaanvraagformulier aangeven
welke overheidssteun hij/zij gedurende de voorbije laatste 3 jaar ontvangen heeft.
Bij een kapitaalparticipatie erkent de Ondernemer dat deze doorgevoerd zal worden volgens
een marktconforme waardering en marktconforme investeringsvoorwaarden, onder meer
rekening houdend met het globale risicoprofiel, de ondernemerscapaciteiten van de
Ondernemer en de bestuurders, de aandeelhouders en het management van de Ondernemer.
De hoogte van de investering wordt beoordeeld in relatie tot de totale projectkosten. Binnen
het FCSF mag een investering op het moment van aangaan van de deelneming niet meer
bedragen dan 10% van het initiële fondsvermogen.
De minimale deelneming van FCSF in een project bedraagt € 50.000; als maximum te
investeren bedrag wordt een grens gehanteerd van € 400.000,=.

Artikel 4: Investeringsaanvraag
De Investeringsaanvraag verloopt in 3 stappen:
a) Via de website www.fcsf.nl dient de Ondernemer 2 exemplaren van de
“Aanmeldingsovereenkomst” uit te printen, te ondertekenen en per post op te sturen
naar:
Exté Ventures B.V.
T.a.v. Fries Cultuur en Sport Fonds
Postbus 2639
8901 AC Leeuwarden
b) Vervolgens kan de Ondernemer via de website www.fcsf.nl de pagina
“Investeringsaanvraagformulier” downloaden, invullen en digitaal opsturen aan
hwolkenfelt@fcsf.nl of klourens@fcsf.nl. Tevens dient u het ondernemingsplan of
projectplan mee te sturen.
c) Na ontvangst van 2 door de Ondernemer ondertekende exemplaren
“Aanmeldingsovereenkomst”, bezorgt FCSF binnen een week één ondertekend
exemplaar terug.
De Investeringsaanvraag is formeel van kracht op het moment dat FCSF beschikt over een
ondertekend exemplaar van de “Aanmeldingsovereenkomst” én een ingevuld
“Investeringsaanvraagformulier” met ondernemings- of projectplan.

Artikel 5: Analyse
5.1
Na ontvangst van een ingevuld Aanmeldingsformulier en een ingevuld
“Investeringsaanvraagformulier” met ondernemings- of projectplan zal FCSF een
investeringsonderzoek opstarten dat de volgende onderdelen kan omvatten, zonder dat de
hierna vermelde omschrijving limitatief is:
- een ontvankelijkheidstoets, waarbij wordt nagegaan of de Investeringsaanvraag
volledig is en de Ondernemer formeel in aanmerking komt voor een Investering;
- analyse van het cultureel of sportgerelateerde karakter van de activiteiten in relatie tot
het marktpotentieel;
- analyse van de trackrecord van de ondernemers;
- analyse van het marktpotentieel en de concrete marktbenadering;
- analyse van het vooropgestelde inkomstenmodel;
- analyse van de terugbetalingscapaciteit en het rendementspotentieel;
- analyse van de aanwezige ondernemerschapscompetenties;
- analyse van het financieel plan en de vooropgestelde financieringsmix;
FCSF kan voor het uitvoeren van de Investeringsanalyse een beroep doen op externe
adviseurs.
5.2.
De Ondernemer zal gevolg geven aan alle redelijke verzoeken van FCSF en haar externe
adviseurs om bijkomende informatie te ontvangen, en zal antwoorden op alle redelijke vragen
van FCSF en haar externe adviseurs i.v.m. de ter beschikking gestelde documenten en
informatie. Tevens zal de Ondernemer, mits voorafgaande afspraak, aan FCSF, haar
vertegenwoordigers, managers en externe adviseurs toegang verlenen tot het bedrijf van de
Ondernemer, en de aandeelhouders, bestuurders, managers, key personeelsleden, boekhouder,
en financiële en juridische raadgevers van de Ondernemer.

Artikel 6: Voorwaardelijk aanbod
Indien FCSF tijdens de Investeringsanalyse voldoende vertrouwen krijgt in het businessplan
en de ondernemerscapaciteiten van de Ondernemer en zijn team, die aanleiding kan geven tot
een mogelijke samenwerking, dan zal FCSF met de Ondernemer onderhandelen over een
voorwaardelijk aanbod. Dit voorwaardelijk aanbod zal uitgewerkt worden in een “Letter of
Intent” die de krachtlijnen en modaliteiten bevat waaronder FCSF mogelijks bereid is de
Investering in de onderneming te doen.
De Letter of Intent kan één of meer clausules m.b.t. de hieronder vermelde onderwerpen
bevatten, zonder dat deze opsomming limitatief is. Die clausules zullen, indien nodig, worden
opgenomen en nader worden uitgewerkt in de Investeringsdocumenten:
-

Ingeval de Investering de vorm aanneemt van een kapitaalparticipatie: vergoeding van
de inbreng, creatie van nieuwe aandelen, categorieën van aandelen, bepaling van de
rechten verbonden aan de aandelen, al dan niet bevoorrecht karakter van de
dividenden, dividendpolitiek, uitoefening van het stemrecht, voorwaarden van
toetreding van derden, voorkeurrechten, volgrechten en -plichten, opties tot aankoop
en verkoop, participatie in het bestuur, modaliteiten van bestuursbeslissingen,

-

-

-

belangenconflicten, managementovereenkomsten en -vergoedingen, nietconcurrentiebeding, etc.;
Ingeval de Investering de vorm aanneemt van een achtergestelde lening of een
projectfinanciering: bedrag, rentepercentage, duurtijd, mate van achterstelling,
zekerheden, wijze van terugbetaling, mogelijkheid en voorwaarden van conversie en
conversiemodaliteiten, vervroegde opeisbaarheid.
Verklaringen en waarborgen van de bestaande aandeelhouders en/of bestuurders van
de Ondernemer m.b.t. de Ondernemer en diens activiteiten en onder meer m.b.t. de
volgende aangelegenheden: organisatie, bevoegdheden om de Investeringsdocumenten
te ondertekenen, vennootschapsrechtelijke aangelegenheden en informatie,
afwezigheid van belangenconflicten, vergunningen, financiële informatie, rekeningen
en boeken, afwezigheid van latente aansprakelijkheden, vorderingen, activa,
voorraden, normale bedrijfsvoering, afwezigheid van bepaalde wijzigingen, milieu,
geschillen, naleving van wetten en reglementen, belangrijke overeenkomsten,
intellectuele eigendom, klanten, leveranciers, sociale en sociale zekerheidsrechtelijke
aangelegenheden, pensioenen en pensioenplannen, belastingen, verzekeringen,
volledige informatieverstrekking.
Bijkomende verbintenissen van de aandeelhouders en/of de bestuurders van de
Ondernemers;

Artikel 7 : Investeringsbeslissing
7.1
De Investeringsbeslissing wordt genomen door FCSF op grond van de resultaten van de
Investeringsanalyse, het voorwaardelijk aanbod uitgewerkt in de Letter of Intent en op grond
van het vertrouwen dat zij heeft in het businessplan, de ondernemerscapaciteiten van de
Ondernemer en zijn team en het bestaande aandeelhouderschap en de stakeholders van de
Ondernemer. De Investeringsbeslissing zal schriftelijk aan de Ondernemer worden
meegedeeld. De Investeringsbeslissing kan bijkomende voorwaarden of modaliteiten
toevoegen aan de Letter of Intent.
7.2
Met het oog op de realisatie van de Investering dient de Ondernemer binnen de periode die
FCSF zal aangeven in de Investeringsbeslissing aan FCSF te melden of hij bereid is
om op basis van de Investeringsbeslissing en Letter of Intent met FCSF de
Investeringsdocumenten verder uit te werken.
7.3
Indien de Ondernemer aan FCSF heeft bevestigd dat hij bereid is de Letter of Intent verder uit
te werken tot finale Investeringsdocumenten, verbinden FCSF en de Ondernemer zich ertoe te
goeder trouw de Investeringsdocumenten uit te werken, met het oog op de ondertekening van
de Investeringsdocumenten binnen een tussen hen overeengekomen periode na de
kennisgeving van de Investeringsbeslissing aan de Ondernemer, behoudens indien FCSF de
reeds genomen Investeringsbeslissing wijzigt, in welk geval artikel 7.2. terug van toepassing
is indien de wijziging betrekking heeft op de Letter of Intent.
7.4
De Ondernemer verbindt zich ertoe vanaf de Investeringsaanvraag tot aan de beëindiging van
de Overeenkomst, elk feit en elke omstandigheid die van belang kunnen zijn voor de

voorgenomen Investering van FCSF ter kennis van FCSF te brengen. FCSF kan op elk
ogenblik de reeds genomen Investeringsbeslissing wijzigen, hetzij door de beslissing tot
investering over te gaan in te trekken, hetzij door de Letter of Intent te veranderen. In dit
laatste geval is artikel 7.2. van toepassing.

Artikel 8: Titels
De beschrijvende woorden of zinnen in de titels van de verschillende artikelen of onderdelen
zijn enkel opgenomen om de lezing van de Algemene Voorwaarden en verwijzingen naar
bepalingen te vergemakkelijken. Zij maken geen deel uit van de Algemene Voorwaarden en
definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het artikel of de
paragraaf waarop zij betrekking hebben.

Artikel 9: Onafhankelijkheid van de bepalingen
De nietigheid van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de
nietigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden tot gevolg doch enkel
van de betrokken bepaling (of het betrokken deel ervan).

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
10.1
Deze Algemene Voorwaarden, het Fondsreglement en de Aanmeldingsovereenkomst worden
beheerst door Nederlands recht.
10.2
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, het
Fondsreglement of de Aanmeldingsovereenkomst en/of enige uit deze Algemene
Voorwaarden of de Aanmeldingsovereenkomst voortvloeiende verbintenis zullen in eerste
aanleg uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

