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Deelname UT in Cottonwood Technology Fund

Geacht College,
Het presidium van de Universiteitsraad, daartoe gemandateerd door de raad op zijn
vergadering van 14 mei 2014, heeft uw vraag om advies ten aanzien van deelname
door de UT in Cottonwood Technology Fund besproken en komt tot bijgaand besluit.
De Universiteitsraad,
overwegende dat:
- de raad zeer laat is ingelicht over dit voornemen en een advies van hem voor
ondertekening van de overeenkomst gewenst is;
- de raad niet over de expertise beschikt om dit voornemen op zijn merites te
beoordelen en vanwege de beperkte tijdstermijn dit ook niet kan verkrijgen;
- de raad bij voorkeur ziet dat UT-middelen waar mogelijk direct ten bate komen aan
onderwijs en onderzoek;
- de raad inziet dat stimulering van de ontwikkeling van spinoff-bedrijvigheid door de
UT in de maatschappelijke en politieke omgeving van de UT als belangrijke
prestatie indicator wordt beschouwd;
- de samenwerking gebaseerd is op een toezegging ter hoogte van M€1 waarna in de
komende jaren zij in geselecteerde start-ups kan stappen tot een hoogte van deze
toezegging;
gehoord de toezeggingen van het college dat:
- de deelneming zoals voorgesteld niet wordt bekostigd uit publieke middelen van de
UT, maar uit de private middelen ondergebracht in de Holding Technopolis Twente,
waarvan de UT de enige aandeelhouder is;
- de deelneming zoals voorgesteld binnen de kaders van het Nederlandse universitaire
bestel en - gegeven de opdracht van de UT - als passend, behoorlijk en betamelijk
kan worden aangemerkt;
- van de deelneming een belangrijke (en meetbare) bijdrage wordt verwacht in de
realisatie van UT-spin-offs;
- het financiële risico voor de UT valt binnen de Holding Technopolis Twente en
beperkt is tot de gevraagde investering van M€ 1, vermeerderd met de jaarlijkse
management fee ter hoogte van k€100 voor de eerste vier jaar en bij continuering
k€100 voor de daarop volgende acht jaar;

- indien de UT na een periode van vier jaar te weinig interessante
investeringsmogelijkheden aangeboden heeft gekregen ze uit deze samenwerking
kan stappen. In dat geval vallen ook de niet bestede middelen van de M€1 terug naar
de UT;
- het college zich in het besluit om tot deelneming te komen in voldoende mate heeft
laten bijstaan door onafhankelijke, externe deskundigen en dat deze deskundigen
positief hebben geadviseerd;
- het college de Raad van Toezicht naar behoren heeft geïnformeerd over het
voornemen tot participatie;
besluit:
dat de URaad geen bezwaar heeft tegen deze samenwerkingsovereenkomst.

Met vriendelijke groet,
namens de Universiteitsraad,

dr. ir H. Wormeester,
voorzitter
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