
De doelgroep van V4G zijn hoofdzakelijk 
business 2 business-bedrijven met een om-
zet tussen de 2,5 en 25 miljoen euro en met 
flink wat groeipotentieel. Chris Raman: “Wij 
richten ons in eerste instantie op bedrijven 
die stevig aan het groeien zijn en die bijge-
volg veel werkkapitaal nodig hebben. Daar-
bij wil ik wel aanstippen dat van de zeven 
projecten die wij voorgesteld krijgen, wij er 
zes niet aanvaarden. Wij maken een goede 
voorstudie en voeren een doorgedreven se-
lectie uit. Deze werkwijze geeft onze inves-
teerders een groot vertrouwen. Wanneer wij 
hen een project voorstellen, weten zij dat zij 
met V4G niet over één nacht ijs gaan. Onder-
nemers die ons een voorstel doen, hoeven bij 
een afwijzing geen factuur te vrezen. Wij wer-
ken volledig op een no cure, no pay-basis.”

Slim (!) kapitaal

Nico Vande Kerckhove: “Heel belangrijk in 
dit verhaal is dat wij een volledig onafhan-

is en waar zij toegevoegde waarde aan kun-
nen leveren.  

V4G Partner Alliance

V4G heeft een uitgebreid netwerk van do-
meinexperts, financiële instellingen, sec-
tor seniors en andere specialisten die met 
hun toegevoegde waarde de ondernemers 
doorheen de trajecten kunnen ondersteu-
nen. Indien u zich aangesproken voelt om 
deel uit te maken van een groeiend net-
werk van professionelen zoals boekhoud-
kantoren, fiscalisten, notarissen, bankiers, 
zakenadvocaten of bedrijfsrevisoren die 
mee willen bouwen aan dit succesverhaal, 
neem dan zeker contact op met Ventures-
4Growth.  (NV)

Heeft u een tof zakelijk idee en/of een goed 
businessplan en zoekt u kapitaal? Bent u een 
ondernemer die een interessant bedrijf wenst 
te kopen? Hebt u geld dat u wil investeren 
in een aantrekkelijk project? Heeft u een 
rijp bedrijf en zoekt u groeifinanciering? 
Dan vindt u in Ventures4Growth de 
geschikte partner om u bij uw plannen te 
begeleiden. V4G is een onafhankelijk capital 
matchmaker, ook actief in de bemiddeling 
van overnames, specifiek gericht op 
koopmandaten. Na enkele minuten aan tafel 
met Chris Raman en Nico Vande Kerckhove 
van V4G heeft u al snel in de gaten dat zij 
écht out of the box denken.

kelijk capital matchmaker zijn. Wij investe-
ren met andere woorden niet zelf in de be-
drijven die ons voorgesteld worden, maar 
brengen partijen samen. Deze partijen 
moeten niet alleen kapitaal kunnen inbren-
gen, maar ook een toegevoegde waarde 
kunnen leveren. In een raad van advies of in 
de raad van bestuur kunnen ze een comple-
mentaire rol vervullen en een meerwaarde 
betekenen voor het bedrijf. Dat noemen wij 
slim kapitaal.” 

V4G leidt kopers 
naar interessante bedrijven

Met betrekking tot de bemiddeling bij 
overnames hanteert V4G een unieke 
werkwijze. Chris Raman: “Wij werken in 
principe alleen voor kopers van bedrijven 
en gaan voor hen op zoek naar interes-
sante bedrijven die… bij voorkeur niet te 
koop zijn. Doordat de generatie van de 
babyboomers stilaan de pensioenleeftijd 
bereikt, komen er binnen drie tot vijf jaar 
tienduizenden bedrijven op de markt. Er 
zal met andere woorden een overaanbod 
zijn en ik kan u op een briefje geven dat 
ondernemers hun bedrijven zullen liqui-
deren en uit paniek hun assets zullen ver-
kopen om nog iets over te houden. Veel 
slimmer is om een voorsprong te nemen 
en om de juiste bedrijven te benaderen 
vóór ze op de markt komen.”

Nico Vande Kerckhove: “Met deze proactie-
ve werkwijze zullen de ondernemers voor 
hun bedrijf een correcte en realistische prijs 
krijgen. Kopers verkrijgen op deze manier 
een bedrijf dat hen op het lijf geschreven 

Slim kapitaal en/of interessante bedrijven
verkrijgt u met Ventures4Growth 

Ajuinlei 1 - 9000 Gent
T 09 269 52 44 - F 09 269 52 99

info@v4g.com
www.v4g.com
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