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Den Haag/Berlijn, 17 juli 2017

NIBC wordt mede-investeerder in FinLeap en draagt bij aan

ontwikkeling ecosysteem voor fintechs

NIBC wordt mede-investeerder in FinLeap, een ‘bedrijvenbouwer’ die gespecialiseerd is in fintechs. FinLeap 
helpt fintechbedrijven in hun ontwikkeling door ze met een goede infrastructuur te ondersteunen en hun groei te 
begeleiden. De onderneming heeft tot dusverre twaalf ventures opgestart en is al in tien Europese landen actief. 
De kennis van FinLeap op het gebied van bedrijfsmodelontwikkeling biedt NIBC de mogelijkheid haar producten 
en diensten beter toe te spitsen op het dynamische financiële klimaat van nu. FinLeap heeft in totaal ongeveer 
EUR 39 miljoen opgehaald bij NIBC Bank, de Duitse verzekeraar SIGNAL IDUNA en de Japanse onderneming 
SBI Holdings.

In de afgelopen drie jaar heeft FinLeap zich ontwikkeld tot een van de toonaangevendste fintechplatformen van 
Europa. Het ecosysteem van de bedrijvenbouwer, dat bestaat uit de onderneming en haar ventures, slaat een 
brug tussen de meest prominente spelers uit de financiële sector, en beleggers en klanten. Het ecosysteem van 
FinLeap stelt zich open voor derden en blijft zich verder ontwikkelen in de business-to-business-to-consumer-

markt.

Paulus de Wilt, CEO van NIBC Bank: ‘Ondernemingsgeest en inventiviteit zijn kernwaarden in onze organisatie 
en wij zijn daarom ook trots een strategische partner van FinLeap te worden. Met haar unieke ecosysteem van 
fintechventures loopt deze innovatieve onderneming in het digitale financiële tijdperk voorop. De expertise 
waarmee FinLeap in een complexe en gereguleerde omgeving succesvolle bedrijfsmodellen ontwikkelt, zal ons 
helpen om onze producten en diensten nog preciezer op de complexe en veranderende behoeften van onze 
klanten aan te passen. De samenwerking tussen NIBC en FinLeap baant de weg naar wederzijds interessante 
samenwerkingen, zowel in Duitsland als internationaal.’

Ramin Niroumand, medeoprichter en CEO van FinLeap: ‘We zijn blij dat nog meer institutionele beleggers 
vertrouwen in ons stellen, waaronder we nu ook de gerenommeerde NIBC Bank kunnen verwelkomen. Ons 
groeiende aantal partners geeft ons niet alleen een grotere mate van onafhankelijkheid, maar komt ook onze 
stabiliteit ten goede. Onze partners zijn immers gerenommeerde banken en verzekeraars. Onafhankelijkheid en 
stabiliteit zijn waardevolle aspecten bij de ontwikkeling van complexe fintechbedrijven.’

Profiel FinLeap

FinLeap, dat in de zomer van 2014 door HitFox Group en Ramin Niroumand in Berlijn is opgericht, is een

bedrijvenbouwer die gespecialiseerd is in fintechs. De onderneming ontwikkelt deze bedrijven door ze met goede

infrastructuur te ondersteunen en hun groei te begeleiden. FinLeap heeft naast Element nog elf andere start-ups

in de markt gezet, die zowel particuliere als zakelijke klanten financiële diensten verlenen. Enkele fintechs in het

ecosysteem van FinLeap zijn: FinReach, dat onder meer een oplossing voor het wisselen van bankrekening

aanbiedt; PAIR Finance, een oplossing voor digitaal schuldbeheer; Clark, een digitale verzekeringsmakelaar; en

solarisBank, een digitaal platform met een volledige Duitse bankvergunning. FinLeap bouwt elke venture vanaf

een stevige fundering op. De onderneming verschaft de beginnende fintechs niet alleen startkapitaal, variërend

van € 0,5 tot € 5 miljoen, maar voorziet ze ook van een sterk netwerk van investeerders, een geïntegreerd

ontwikkelingsplatform en advies over beproefde werkwijzen. De bedrijvenbouwer brengt de fintechs tevens in

contact met ervaren ondernemingen, klanten en toptalent uit de sector. FinLeap telt ruim 450 medewerkers uit

meer dan 30 landen. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Berlijn.
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Profiel van NIBC

NIBC is een ondernemende bank die klanten bijstaat op de voor hen beslissende momenten. Onze Corporate

Banking activiteiten bieden een combinatie van corporate finance & capital markets, financieren en investeren

aan in de sectoren Food, Agri & Retail, Industrie, Infrastructuur & Duurzame Energie, Olie & Gas, Onroerend

Goed, Scheepvaart & Intermodaal Transport en Technologie, Media & Services. Consumer Banking verstrekt via

NIBC Direct woninghypotheken in Nederland en online spaarproducten in zowel Nederland, België als Duitsland.

NIBC is gevestigd in Den Haag en heeft tevens kantoren in Frankfurt, Amsterdam, Londen en Brussel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Press Relations

T: +31 70 342 5625

Debt Investor Relations

T: +31 70 342 9836

E: info@nibc.com

www.nibc.com
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