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Creëer de winnaars van de toekomst 
Convent Capital is een onafhankelijke Nederlandse participatiemaatschappij die zich richt op middelgrote 
ondernemingen binnen de Benelux. Wij investeren in bedrijven die een goed track record hebben en waar wij 
strategische en operationele mogelijkheden zien om duurzame waarde te creëren. Sinds 2011 hebben we meer 
dan 125 potentiele investeringsproposities bekeken, 5 succesvolle acquisities afgerond en 1 exit gerealiseerd.    

Convent Capital heeft de ambitie om te bewijzen dat bedrijven die inzetten op duurzame waardecreatie uit-
eindelijk de winnaars van de toekomst zullen zijn. Daarom geven wij onze portfolio bedrijven - in aanvulling 
op de gebruikelijke monitoring aspecten - de mogelijkheid om duurzame waardecreatie volledig te integreren  
in de strategie en bedrijfsvoering. Convent Capital gaat dus verder dan alleen het verstrekken van groei-
kapitaal. Dit doen wij inmiddels met een breed team van ambitieuze specialisten. Wij geloven dat door onze 
aanpak de winnaars van de toekomst worden gecreëerd met top-tier rendementen voor onze investeerders. 

Investeringsstrategie
Convent Capital richt zich op markten die sterk in beweging zijn. De bedrijven waarin wij investeren  
beschikken, mede als gevolg van de trends of karakteristieken van de markt waarin ze actief zijn, over  
duidelijke strategische en operationele mogelijkheden om duurzaam te groeien. Deze groei kan organisch, 
in nieuwe markten of via een buy-en-build strategie worden gerealiseerd.     

Werkwijze & duurzame waardecreatie met ESG
Voorafgaande aan een mogelijke investering voeren wij diverse due diligence onderzoeken uit. Hier-
bij zijn de standaard aandachtsgebieden (financieel, juridisch en fiscaal) uitgebreid met een zogenaamde  
EnvironmentalSocialGovernance-scan (het objectief meetbaar maken van de ESG-impact van een bedrijf) en 
een HumanRecources-scan (bepaling vitaliteit HR). De uitkomsten van de ESG-scan en HR-scan zijn mede 
doorslaggevend voor het besluit om al dan niet te participeren in een bedrijf. 

Na afronding van een mogelijke investering, volgt een post-deal proces gericht op de begeleiding en 
advisering van de totale bedrijfsvoering met aandacht voor de volgende gebieden: 

  Strategie (financiële doelstellingen & businessplan);
  Marketing (start met Why-dag - missie, merk/kernwaarden, business proposities en communicatie plan);
  Human Resources (afstemming van human capital op de strategie);
  Financiële cockpit (maandelijkse rapportages op financieel, juridisch & fiscaal gebied).



Als onderdeel van de begeleiding stellen wij in samenwerking met de management teams ook een ambitieus 
en duurzaam groeiplan op. Zowel de korte (3 jaar) als lange termijn doelstellingen (10 jaar) zijn gebaseerd op 
de uitkomsten van de ESG-scan. Het plan voorziet in:

  Environment  – verbetering van de efficiëntie in grondstoffenverbruik (circulaire economie) en het 
  vervangen van conventionele technologieën voor meer duurzame technologieën;
  Social – verbetering van zaken zoals: verloop personeel, ziekteverzuim en talentontwikkeling;
  Governance  – verbetering van zaken zoals: proceskosten, corruptie en onbehoorlijk bestuur.

Expertisecomité
Onder leiding van de oprichters Maarten Meijnen en Dirk Hoorn, die beiden een ruime investeringservaring 
hebben, onder andere als manager bij Egeria en als private equity advocaat bij Loyens&Loeff, is een breed 
team van specialisten actief bij Convent Capital. Hun expertise wordt ingezet om maximale waardecre-
atie te realiseren bij de portfolio bedrijven. Het Expertisecomité bestaat uit wetenschappers, succesvolle 
entrepreneurs en een netwerk van investeerders (onder meer Robert-Jan van Ogtrop) en adviseurs (onder 
meer Ebel Kemeling).   

Waarom winnaars van de toekomst?
Een paar belangrijke redenen voor het succes van het inzetten op duurzame waardecreatie zijn:

  Verhoging van de innovatiekracht door focus op duurzame innovaties (meer patenten);
  Verhoging aantrekkingskracht en loyaliteit bij consumenten – stijging merkwaarde en verbetering 
  reputatie;
  Beter in staat om de beste mensen aan te trekken, te ontwikkelen en vast te houden;
  Beter kunnen inspelen op groeimarkten van vraag naar duurzame producten;
  Verbetering van operationele efficiëntie en kostenverlaging door lager grondstofverbruik;
  Verbetering risicomanagement.
 
Bezoek conventcapital.nl voor nog meer bewijsvoering waarom bedrijven die inzetten op 
een duurzame waardecreatie tot de winnaars van de toekomst behoren.

 Convent Capital laat zien dat een goed 
rendement en duurzame waardecreatie 
perfect samengaan, ook erg leerzaam 
voor onze eigen core business. 
Familie Kloosterboer – Cornerstone Investor  



Fonds eigenschappen
Bij Convent Capital staat lange termijn waardecreatie centraal. Het fonds heeft dan ook geen afloop- 
datum en kent geen ‘exit’ dwang. Dit is een bewust door ons gekozen strategie om fundamentele  
transities in een passend tempo voor bedrijf en investeerder door te kunnen voeren. 

  Voor wie: private investors, family offices en institutionele beleggers;
  Open-ended fonds met focus op waardecreatie op lange termijn;
  Investeringen in bedrijven met een ondernemingswaarde van € 10 – € 50 miljoen;
  First round investeerders zijn Nederlandse ondernemers van goede naam en faam;
  Beoogd rendement > 20%.

Voor meer informatie bekijk:   www.conventcaptial.nl
    info@conventcapital.nl
    +31 20 240 2482
 

      De producten van vandaag zijn de grondstoffen van 
morgen tegen de prijzen van gisteren.
Maarten Meijnen - Oprichter


