Factsheet

Holding
Wat doet de UvA Ventures Holding BV?
• New ventures
Kennis vanuit de universiteit beschikbaar maken voor
markt en maatschappij (valorisatie) door in spin-off
bedrijven, die op basis van wetenschappelijk onderzoek
zijn opgericht, deel te nemen en deze te faciliteren. Doel
is de participatie in deze bedrijven op een bepaald
moment ten gelde te maken ten behoeve van de UvA.
• Contractonderzoek & contractonderwijs
Nauw aan de UvA gelieerde bedrijven die diensten
leveren in opdracht van bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties, bijvoorbeeld UvA minds BV, Kohnstamm
Instituut UvA BV en ITTA UvA BV.
• Services
Commerciële activiteiten die van oorsprong een
faciliterende functie hebben voor de universiteit en haar
medewerkers en studenten, bijvoorbeeld ProActief UvA
BV en UvA Talen BV. Onder de tak Services valt ook
het vastgoedbeheer van drie (voormalige universitaire)
panden.
Waarom is de holding opgericht?
In 1992 is de holding opgericht om commercieel gerichte
activiteiten - die niet behoren tot de kerntaken van de
universiteit, maar daarmee wel verband houden - te kunnen
onderbrengen in een privaatrechtelijke structuur. Op die
manier is er een expliciete scheiding van onderwijs en
onderzoek, zodat vermenging met en oneigenlijk gebruik
van publiek geld wordt uitgesloten.
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Wie is eigenaar van de holding?
De UvA is enig aandeelhouder. Het bestuur en de
dagelijkse leiding zijn in handen van de directie; de Raad
van Commissarissen houdt toezicht. De onder de holding
vallende dochterbedrijven zijn besloten vennootschappen.
De holding bezit 100% van de aandelen van de
dochterbedrijven. Bij een aantal dochterbedrijven en bij de
new ventures zijn ook derden-aandeelhouders betrokken.
Hoeveel is de winst en wat gebeurt daarmee?
In de afgelopen vijf jaar ging het in totaal om circa 13
miljoen euro. De winst vloeit terug naar de UvA, naar
onderwijs, onderzoek en valorisatie. Ook baten uit
octrooien, spin-offs en verkoop van bedrijven vloeien terug
naar de universiteit. De UvA Ventures Holding is
opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de
UvA. De jaarrekening van de holding is openbaar
beschikbaar via KvK.
Wat houdt het vastgoedbeheer in?
Onder de holding vindt alleen nog maar vastgoedbeheer
(geen ontwikkeling) plaats nadat in 2003 het laatste
vastgoedproject onder de vlag van de holding is
afgerond. Zo beheert de holding naast drie (voormalig
universitaire) panden ook Hotel Résidence le Coin dat
woon/werkruimte biedt voor korte en langere tijd en dat
vooral wordt gebruikt door gastdocenten en
-onderzoekers.

Waarom investeert de holding in nieuwe bedrijven?
De UvA rekent het tot haar taak om uit onderwijs en
onderzoek maatschappelijke en economische meerwaarde
te creëren (valorisatie); ondernemerschap onder studenten
en wetenschappers wordt daarom gestimuleerd. Door
bedrijven gebaseerd op UvA-kennis te helpen succesvol te
worden, draagt de UvA Ventures Holding BV bij aan de
economische groei van de regio Amsterdam en wordt de
kans op werk voor afgestudeerden hier ook groter.

