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Den Haag, 18 februari 2019 

 

NIBC investeert in iwoca en vergroot belang in 
fintechsector 

NIBC Bank heeft een belang genomen in iwoca, een fintech die leningen verstrekt aan kleine 
bedrijven en klant is van NIBC sinds 2017. Om de groei te versnellen, heeft NIBC tevens de 
bestaande financiering verhoogd. Met dit partnership versterkt NIBC haar investeringsportefeuille in 
de technologiesector verder en ondersteunt zij iwoca in haar missie om kleine bedrijven te laten 
floreren. 
 
De investering is een vervolg op een faciliteit waarbij NIBC sinds 2018 als belangrijkste financier 
optreedt. In het afgelopen jaar hebben NIBC en iwoca hun relatie uitgebouwd. Dit heeft er uiteindelijk 
toe geleid dat partijen overeen zijn gekomen dat NIBC een aandelenbelang in iwoca neemt. 
 
iwoca, opgericht in 2011, is een zeer innovatieve onderneming die op basis van eigen technologie en 
een eigen dataplatform kleine bedrijven werkkapitaal en leningen verschaft, in een markt waar de 
totale waarde van schuldproducten van banken voor kleine bedrijven krimpt. Dit fintechbedrijf heeft 
meer dan 25.000 kleine Europese bedrijven in Groot-Brittannië, Duitsland en Polen gefinancierd. 
 
Paulus de Wilt, CEO van NIBC Bank: 
“We zijn trots op onze samenwerking met iwoca, in navolging van succesvolle partnerships met 
andere fintechs zoals ACORN OakNorth, Ebury en Finleap. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe 
kansen om in relaties met fintechs te investeren en deze uit te bouwen. Zo willen we waarde 
toevoegen en synergie creëren. Deze investeringen sluiten goed aan bij onze kernwaarden 
ondernemend en inventief en helpen ons om aan innovatie nieuwe impulsen te geven.” 
 
Christophe Rieche, CEO van iwoca: 
“We zijn enthousiast over de verdieping van onze relatie met NIBC nu de bank deelneemt aan onze 
D-aandelenuitgifte. Door het huidige economische klimaat zijn het uitdagende tijden voor kleinere 
bedrijven in Groot-Brittannië en op het Europese vasteland. Dankzij de investering van NIBC kunnen 
we meer kleine bedrijven toegang bieden tot de financiering die ze nodig hebben om hun kansen 
beter te benutten.” 
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