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Den Haag, 19 maart 2019 

 

NIBC gaat partnership aan met Trymax en stelt groeikapitaal ter 

beschikking via een minderheidsbelang  

NIBC Bank is verheugd aan te kondigen dat zij een samenwerking is aangegaan met Trymax 

Semiconductor Equipment BV (Trymax) middels een minderheidsbelang. Deze samenwerking stelt 

NIBC in staat haar positie in de hightechindustrie te versterken en ondersteunt Trymax in haar 

groeiambities.  

 

Trymax, een wereldleider in op plasma gebaseerde apparatuur en oplossingen voor 

halfgeleiderfabrikanten, heeft haar omzet aanzienlijk vergroot en marktaandeel gewonnen in de markt 

voor op plasma gebaseerde apparatuur. Dit strategisch financieel partnership stelt Trymax in staat 

nieuwe technologische ontwikkelingen te versnellen en zijn productiecapaciteit op te voeren.  

 

Frans van der Harst, Managing Director NIBC Mezzanine & Equity Partners:  

"NIBC zoekt voortdurend naar nieuwe kansen om in relaties met klanten in het middensegment van de 

markt te investeren en zo waarde toe te voegen en hen beter van dienst te zijn op hun beslissende 

momenten. Met mezzanine- en minderheidsparticipatie ondersteunen wij succesvolle bedrijven bij het 

realiseren van hun groeiambities. Wij geloven in de strategie en het managementteam van Trymax en 

kijken ernaar uit om dit ondernemende bedrijf te ondersteunen om het volgende niveau te bereiken. De 

investering in Trymax onderstreept het commitment van NIBC voor de technologiesector en meer 

bepaald voor de hightechindustrie.”  

 

Leo Meijer, CEO en medeoprichter van Trymax:  

"In de laatste 10 jaar is Trymax uitgegroeid van een klein bedrijf tot een solide middelgrote 

onderneming met wereldwijde kantoren en meerdere grote klanten over de hele wereld. Om naar het 

volgende niveau te gaan en onze groeiambitie te realiseren, bundelen we graag onze krachten met 

NIBC Bank om ons bedrijf te versterken. We delen een gemeenschappelijke ambitie, visie en 

gelijkaardige waarden." 

 

 

  

Kijk voor meer informatie op onze website (www.nibc.com) of neem contact op met: 

 

Michèle Negen-Jacobusse 

Investor Relations 

T: 070 342 9590 

E: michele.negen@nibc.com 

Eveline van Wesemael 

Press Relations 

T: 070 342 5412 

E: eveline.van.wesemael@nibc.com 

 

 

Over NIBC  

NIBC staat ondernemers bij op hun beslissende momenten. Nu en in de toekomst. Als bank voor ondernemers 

willen we onze 'THINK YES' mentaliteit versterken door flexibel en wendbaar te zijn en door de can-do mentaliteit 

van onze klanten op elkaar af te stemmen. Wij ondersteunen onze zakelijke klanten bij het verder uitbouwen van 

hun bedrijf. Voor onze retail klanten in Nederland, Duitsland en België bieden wij hypotheken, online spaar- en 

brokerageproducten die toegankelijk, eenvoudig te begrijpen en eerlijk geprijsd zijn. Met activiteiten in Nederland 

(Den Haag en Amsterdam), Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bieden onze zakelijke klanten (voornamelijk 

middelgrote klanten) advies en oplossingen voor schuld-, mezzanine- en aandelenfinanciering aan ondernemers in 
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geselecteerde sectoren en sub sectoren waarin wij een sterke expertise en marktposities hebben. De mid-market is 

dynamisch van aard en vereist een bank die snel en flexibel kan reageren. Ons doel is om op beslissende 

momenten in te spelen op de behoeften van de markt, zoals fusies en overnames, management buy-outs, 

investeringen en strategische financieringen en herfinancieringen. Kijk voor meer informatie over NIBC op 

www.NIBC.com. 

 

Over Trymax 

De kernactiviteit van Trymax is het ondersteunen van halfgeleiderfabrikanten over de hele wereld met innovatieve, 

op plasma gebaseerde oplossingen voor fotoweerstandsverwijdering, oppervlaktereiniging en isotrope etsen, die 

worden gebruikt bij de fabricage van geïntegreerde schakelingen en andere halfgeleiderapparaten. Trymax is een 

particulier bedrijf met hoofdkantoor in Nijmegen, Nederland. Trymax heeft regionale kantoren in China (Suzhou) en 

Italië (Milaan). Meer informatie vindt u op www.trymax-semiconductor.com.   
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