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2021, een uitstekend jaar voor BeeBonds:
het aantal projecten dat via zijn crowdlending-platform wordt

gefinancierd en de opgehaalde bedragen zijn verdubbeld ten opzichte
van 2020!

Brussel, 29 december 2021. BeeBonds, het Belgische crowdlending platform erkend door de FSMA,

heeft een positieve balans voor het jaar 2021.

Met 18 gefinancierde projecten in 2021, tegenover 9 in 2020, heeft BeeBonds haar aanbod voor

investeerders verdubbeld.  Sinds de oprichting van het platform in 2017 zijn 40 projecten gefinancierd.

In 2021 werd op het BeeBonds-platform meer dan 17,5 miljoen euro opgehaald (via obligatie-emissies

die in de vorm van certificaten op naam werden geleverd), een groei van 108% ten opzichte van 2020!

Dit bedrag vertegenwoordigt 20,4% van het totale bedrag dat in 2021 door alle Belgische

crowdlendingplatformen werd opgehaald.

Het aantal beleggersrekeningen dat op het BeeBonds-platform wordt geopend, is met 35% gestegen ten

opzichte van 2020.

Joël Duysan, CEO van BeeBonds: "Na een daling van 10% van de opgehaalde bedragen in 2020 als

gevolg van de sanitaire crisis, hebben we onze sterke groei in 2021 hervat, met 17,5 miljoen euro

opgehaald, dat wil zeggen een groei van 108%. Dit kan worden verklaard door de kwaliteit van de

projecten die wij aan investeerders voorstellen: zij kunnen rekenen op een uiterst grondige financiële

analyse, met Beschrijvende Nota’s en Informatienota's die zijn opgesteld door PwC of Deloitte. Ons

wanbetalingspercentage is 0%. Wij hebben ook ons aanbod gediversifieerd: naast onze traditionele

vastgoedprojecten hebben wij de financiering van ondernemingsprojecten voorgesteld, met name de

ontwikkeling van de thaise restaurantketen Pitaya en het yogastudio-concept Yoga Room.”

https://beebonds.prezly.com/2021-een-uitstekend-jaar-voor-beebonds-het-aantal-projecten-dat-via-zijn-crowdlending-platform-wordt-gefinancierd-en-de-opgehaalde-bedragen-zijn-verdubbeld-ten-opzichte-van-2020


Evolutie van het aantal gefinancierde projecten

Naast de grondige analyse van de dossiers onderscheidt BeeBonds zich ook door de hoge rendementen

die aan de beleggers worden aangeboden, tussen 6% en 9,75% bruto naargelang van de projecten, over

een relatief korte gemiddelde looptijd van 3 jaar die gunstig is voor de rotatie van de beleggingen. De

gemiddelde jaarlijkse brutorente in 2021 is gestegen tot 8%, tegenover 7,6% in 2020.

22% van de totale door BeeBonds gefinancierde projecten is al terugbetaald.

De door de lopende projecten gegenereerde brutorente, die de investeerders in 2022 moeten

ontvangen, bedraagt 2,8 miljoen euro.

Evolutie van het bedrag van de gegenereerde rente



Top 3 gefinancierde projecten

De vastgoedprojecten VDD (Weylerkazerne) en Inside (Tervurenlaan 13) waren bijzonder

succesvol, met maximumbedragen die binnen enkele minuten werden opgehaald.

Het Pitaya-project was het eerste niet-vastgoedproject dat een grote commerciële impact had

voor BeeBonds.

Doelstellingen en vooruitzichten voor 2022

BeeBonds wil 25 miljoen euro bijeenbrengen verspreid over maximaal 25 projecten.

"We hebben al verschillende veelbelovende projecten in de pijplijn. Wij zullen onze rol als

win-win participatieve financieringsmaatschappij blijven spelen. Het is een win-win situatie

voor projectontwikkelaars die op zoek zijn naar alternatieve en/of aanvullende financiering

voor bankfinanciering; en een win-win situatie voor investeerders die voordeel halen uit

rendementen die gewoonlijk voorbehouden zijn aan professionele investeerders op projecten

van hoge kwaliteit. We zijn van plan om de projecten die we aanbieden verder te diversifiëren

en nieuwe investeerders aan te trekken, in het bijzonder institutionele investeerders, om de

omvang van sommige van de opgehaalde fondsen te vergroten", besluit Joël Duysan.

Voor elk gefinancierd project biedt BeeBonds een bijenkorf aan die het participatieve

vermogen van de investeerders vertegenwoordigt. Inclusief de projecten van 2021 zullen 40

bijenkasten en 2 400 000 bijen door BeeBonds zijn geschonken.

***

Perscontact:

Gunther De Backer
Managing Director, Backstage Communication
gunther@backstagecom.be, +32 475 903 909

Investeerderscontact:

Joël Duysan

CEO, BeeBonds

joel@beebonds.com

mailto:gunther@backstagecom.be
mailto:joel@beebonds.com


Over BeeBonds

BeeBonds is een platform voor alternatieve financiering erkend door de FSMA (Autoriteit van Financiële

Diensten en Markten). Zij brengt in direct contact de investeerders (particulieren of rechtspersonen)

met de project-ondernemers die een complementaire financiering zoeken van 500k tot 5

Mio € aan hun eigen vermogen .

Zijn ervaren team is samengesteld uit financiële professionals uit de beurswereld.

Zijn meerwaarde is de toegang te geven tot het democratiseren van projecten die

gewoonlijk gereserveerd zijn aan professionele investeerders, met dezelfde kwaliteit van

analyse.

Voor elk van de 34 projecten die reeds gefinancierd werden, heeft BeeBonds een bijenkorf

geschonken aan een imker. De bijenkorf symboliseert het model van participatieve

financiering, gedragen door het platform: www.beebonds.com.

http://www.beebonds.com/

