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Lancering Groeifonds Flevoland
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Kern mededeling;

Afdeling/Bureau

23 juni 2021

Op 7 juni 2021 hebben staatssecretaris Keijzer en gedeputeerde Appelman het
Groeifonds Flevoland gelanceerd. Daarmee kan het Groeifonds Flevoland vanaf
september 2021 de eerste financieringsverplichtingen aangaan met Flevolandse
ondernemers.
Mededeling:

Op 10 februari 2021 heeft Gedeputeerde Staten vervolgens het besluit genomen
tot officiële oprichting van het Groeifonds Flevoland. Ook is de eerste kapitaalstorting van € 4.000.000 gedaan.
Op 7 juni 2021 was de feestelijke lancering van het Groeifonds Flevoland, door
staatssecretaris Keijzer en gedeputeerde Appelman. De lancering vond plaats bij
Innovactory, een innovatieve onderneming uit Almere. Voor deze lancering heb
ben Horizon Flevoland bv, provincie Flevoland en het ministerie van Economi
sche Zaken en Klimaat een gezamenlijk persbericht opgesteld. En gepubliceerd
via diverse mediakanalen.
Momenteel leggen we de laatste hand aan het Fondsplan, het Investeringsreglement en de Management- en Beheerovereenkomst.
Na vaststelling van deze documenten in de eerste Algemene Vergadering van
Aandeelhouders, kan Horizon Flevoland bv daadwerkelijk financieringen ver
strekken aan het Flevolandse mkb vanuit het Groeifonds Flevoland.
We verwachten in september 2021 de eerste overeenkomsten af te sluiten.
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Op 18 december 2019 heeft Provinciale Staten geen wensen en bedenkingen geuit voor de oprichting van en deelname van provincie Flevoland in het Groei
fonds Flevoland. Daarmee heeft u besloten om € 8.000.000 krediet beschikbaar
te stellen. Dit ter dekking van het door provincie Flevoland te storten aandelen
kapitaal. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ook
€ 8.000.000 beschikbaar gesteld.
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