Mezzanine & Equity Partners
Management

Grootaandeelhouder

 Buy-out door
management
 Acquisities
 Investeringen in
groei

 Realiseren van (gefaseerde)
opvolging aan de volgende
generatie
 Realiseren van (gefaseerde)
opvolging aan management

Private equity / Family office
Management
Director
majority shareholder
 Financieren bij acquisities
of investeringen in groei
 Financieren bij verkoop van
(gedeeltelijke) belang in een
portfolio bedrijf

Producten en criteria

Achtergestelde financiering, waaronder mezzanine en / of aandeelhoudersleningen
Equity vanuit een minderheidspositie (<50%), incl. algemene en preferente aandelen
Unitranche oplossingen (senior en mezzanine leningen)
Of een combinatie hiervan
Hoofdkantoor in Nederland of Duitsland
EBITDA >2 EUR miljoen (idealiter EUR 3-5 miljoen)
In geval van kapitaal voor bedrijven in eigendom van Private Equity, EBITDA <10 EUR miljoen*
Ervaren en financieel betrokken management team
Bevindt zich niet in herstructurering
Contact

Voor bedrijven >10 EUR miljoen, onze Leveraged
Finance afdeling is de aangewezen partner

Contact

Brigitte van der Maarel
Co-Head Mezzanine & Equity Partners
T: +31 6 53503426
E: brigitte.van.der.maarel@nibc.com

Frans van der Harst
Co-Head Mezzanine & Equity Partners
T: +31 6 20609726
E: frans.van.der.harst@nibc.com

Iris Hesselink
Investment Director
T: +31 6 46710180
E: iris.hesselink@nibc.com

Roel de Bree
Project Investments
T: +31 6 20017982
E: roel.de.bree@nibc.com

Over

 NIBC heeft kantoren in Den Haag, Amsterdam, Frankfurt en Londen.
 Wij stellen ons op als een partner voor management en / of aandeelhouders en ondersteunen in de
verdere groei.
 NIBC Mezzanine & Equity Partners is de enige partij in Nederland die al deze mogelijkheden als één
geïntegreerde oplossing aan kan bieden. Eén team van 17 professionals wordt daarbij ondersteund
door sectorspecialisten.
 NIBC is flexibel in structureren, is ervaren met ondersteunen van buy & build strategie, heeft een
breed netwerk en laat het ondernemerschap bij de ondernemer.
 NIBC Mezzanine & Equity Partners heeft een succesvol track record met een investeringsportefeuille
van meer dan EUR 350 miljoen.
 Neem contact met ons op voor meer informatie via www.nibc.com of onze LinkedIn pagina:
https://www.linkedin.com/company/nibc-mezzanine-equity-partners/
Een selectie uit onze portefeuille
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