Nieuwe kapitaalsinjectie voor fintech start-up Virteo
Mechelen, 18 september 2018
De Belgische fintech start-up Virteo heeft voor de derde keer kapitaal opgehaald.
Theodorus, Sherpa Invest 2 en het Ark Angels Activator Fund (AAAF) verhogen het
werkkapitaal met 1,1 miljoen euro. Virteo is een neutrale communitytoepassing voor de
invordering van onbetaalde facturen: gebruikers beheren er hun creditdossiers en wijzen
ze toe aan een community van aangesloten invorderaars die elke stap in de software
registreren. Daarmee maakt Virteo het invorderingsproces eenvoudiger en transparanter
voor bedrijven, zodat ze meer controle krijgen over de aanpak en ook gemaakte kosten
door de invorderaars.
Virteo is beschikbaar sinds de tweede helft van 2017. Sindsdien verwerken een aantal
steden en gemeenten, ziekenhuizen en bedrijven samen al ongeveer tienduizend
invorderingsdossiers per maand via de software. “Onze toepassing staat volledig op punt
en we zullen de kapitaalsinjectie aanwenden om onze verkoopinspanningen op te
voeren”, zegt CEO Karel Vanderheyden. “We verwachten volgend jaar break-even te
draaien. Binnen de twaalf maanden wil Virteo uitbreiden naar Frankrijk, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk, in een latere fase volgen andere EU-landen.”
Economisch-maatschappelijke doelstelling
Voor organisaties is de opvolging en invordering van duizenden facturen vaak
arbeidsintensief en zijn verschillende externe incassopartners betrokken. Met de software
van Virteo kunnen opdrachtgevers hun invorderingen centraliseren, en krijgen ze tools
om de aanpak van hun advocaten, incassokantoren en gerechtsdeurwaarders beter te
sturen en eventuele excessen bloot te leggen. Organisaties die met Virteo werken, willen
de manier van invorderen aanpassen op maat van elk dossier zodat debiteuren zo veel
als mogelijk onnodige kosten vermijden.
Platform breidt snel uit
Virteo legt alle invorderaars dan ook een aantal maatschappelijke voorwaarden op om
invorderingen te kunnen beheren met behulp van zijn software: ze moeten het
operationele proces van de invordering volledig transparant registreren en ze moeten de
ambitie onderschrijven om kostenbesparend te werken voor crediteur én debiteur. Naast
een aantal advocaten en incassokantoren is bijna 30% van alle gerechtsdeurwaarders al
akkoord gegaan met de voorwaarden, en het aantal invorderaars stijgt dagelijks.
Ook aandeelhouderschap breidt uit
Met de investering van Theodorus, het durfkapitaalfonds van de Université libre de
Bruxelles (ULB), breidt ook het aandeelhouderschap van Virteo uit. Met ook PMV, Sherpa
Invest en Ark Angels Activator Fund aan boord is het aandeelhouderschap van Virteo
doelbewust communautair in evenwicht. “We geloven sterk in het economische project
maar onderschrijven ook het maatschappelijke belang van Virteo”, verklaart Adrien Van
der Borght, investment manager bij Theodorus.

###
Over Virteo
Virteo is een online communitytoepassing voor het beheer en de toewijzing van
schuldinvorderingsdossiers. Klanten laten hun onbetaalde facturen via de toepassing snel en
efficiënt opvolgen door aangesloten dienstverleners zoals gerechtsdeurwaarders, advocaten of
incassobureaus. Omdat zij elke stap registreren, verkrijgen opdrachtgevers een beter inzicht op de
manier van invorderen. Invorderaars die met Virteo werken, onderschrijven de ambitie om
kostenbesparend te werken voor crediteur én debiteur. Virteo is gevestigd in Mechelen en telt 16
medewerkers. Meer informatie via www.virteo.com.
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