
 

 

 
Crowdfundingplatform LITA.co komt naar Brussel: 

het Gewest ondersteunt de uitbreiding van de leider in de 
financiering  

van 100% verantwoordelijke ondernemingen 
 
Brussel, 25 oktober 2017. Finance.brussels heeft, via zijn dochtermaatschappij Brusoc, een lening van 
100.000 euro toegekend aan LITA.co (LITA staat voor Live.Impact.Trust.Act) om zijn ontwikkeling in 
Brussel te realiseren. Brussels Minister van Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin rekent – dankzij 
deze steun – op een hefboomeffect om het sociale ondernemerschap in Brussel verder te ontwikkelen. 
 
LITA.co is een participatief digitaal investeringsplatform, dat oplossingen aanbiedt aan 
ondernemingen die een positieve sociale impact of impact op het milieu hebben. Het laat die 
ondernemingen toe fondsen op te halen bij particulieren en professionals inzake ethisch investeren. 
Alle ondernemingen die aanwezig zijn op LITA.co hebben als doel sociale en milieugebonden 
ongelijkheden terug te dringen.  
 
Brussels minister van Economie Didier Gosuin is blij dat LITA.co voor Brussel koos voor de eerste fase 
van zijn Europese ontwikkeling. Dat sluit immers perfect aan bij het economische beleid dat het 
Gewest eerder dit jaar goedkeurde. “Economie anders invullen is mogelijk! Daarom besliste ik de 
overheidssteun aan de sociale economie te moderniseren. We moesten het glazen plafond doorbreken 
dat dit ondernemingsmodel te lang heeft beperkt tot de sociale inschakeling, een te smalle niche ten 
opzichte van het bestaande potentieel. Er bestaan wel degelijk andere modellen en doeleinden in het 
sociale ondernemerschap. Door LITA.co te ondersteunen, hebben we deze sociale ondernemers een 
duwtje in de rug gegeven. Zo laten we hen immers toe de nodige financiering te vinden om hun project 
te ontwikkelen”, verklaart Didier Gosuin.  
 
Finance.brussels kende, via zijn dochtermaatschappij Brusoc, immers een lening van 100.000 euro 
toe aan LITA.co om hun Brusselse project te doen slagen en het bedrijf toe te laten zijn publiek te 
bereiken. In 2016 verdubbelde het Gewest zijn investeringsdotatie aan Brusoc tot € 800.000.   
 
“finance.brussels/GIMB groep is fier om Lita.co te ondersteunen waardoor iedereen kan investeren 
in rendabele, verantwoordelijke bedrijven en met een sterk maatschappelijk impact. De pool van 
openbare gewestelijke financiering moedigt ook de mogelijkheid aan voor de particulieren om op 
een eenvoudige manier te investeren in concrete, vernieuwende projecten van sociale economie”, 
benadrukt Serge Vilain, voorzitter van het directiecomité van finance.brussels/GIMB groep. 
 
LITA.co verschaft iedereen de kans om aandeelhouder te worden van zinvolle projecten, die een 
potentiële financiële rendabiliteit en een bewezen impact bieden. Het platform wil financiering 
radicaal veranderen, en zich daarbij baseren op de waarden van de democratie, solidariteit en inclusie 
en rechtstreeks investeren bevorderen.  
 
“België is een vruchtbare voedingsbodem voor een project als het onze. Er is immers een erg uitgebreid 
en dynamisch netwerk van partners, incubatoren, fondsen, business angels en specialisten uit de 
sector. Daarnaast heeft de Belgische burger een sterk maatschappelijk bewustzijn en een sterke 



bereidwilligheid om lokaal te investeren in zinvolle ondernemingen”, klinkt het bij Julien Benayoun, 
medeoprichter van LITA.co. 
 
Bij LITA.co worden al verschillende projecten aangekondigd waarvoor er fondsen zullen worden 
ingezameld in België. Die zijn terug te vinden op het platform www.lita.co 
 
Om zijn Belgische lancering te vieren, organiseert LITA.co een avond rond impact investing. Die vindt 
op 25 oktober, om 18.30 uur, plaats in het BIP.  
 
Perscontacten 
Pauline Lorbat – kabinet Didier Gosuin - 0485 89 47 45 
Mélusine Baronian – finance.brussels - 0477 558 332 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.lita.co/

