
IMPACT VAN DE INVESTERINGEN VAN DE AFGELOPEN 10 JAAR

BOM Capital investeert 
risicodragend in 
Brabantse bedrijven of 
ondernemingen die 
zich in Noord-Brabant 
willen vestigen cq 
gevestigd zijn.
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BOM CAPITAL IS EEN BELANGRIJKE PARTNER VOOR RISICOKAPITAAL IN NOORD-BRABANT

Onderzoek afgenomen door Vlerick Business School in opdracht van BOM Capital
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Noord-Brabant 
vertegenwoordigt 
15% van het 
Nederlandse 
BNP (2014).

3,5% van VC in 
NL wordt 
geinvesteerd in 
Noord-Brabant 
(2014).

Hiervan kwam 
60% van 
BOM Capital 
(2014).

BEHAALDE GROEI / IMPACT DOOR BOM CAPITAL
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PATENTEN WERKGELEGENHEID OMZET

In 5 jaar gemiddelde toename in 
patentaanvragen van 1,5 naar 3.4 
per onderneming.

In 5 jaar meer dan verdubbeling 
in werkgelegenheid, een groei 
van gemiddeld 15% per jaar.

In 5 jaar is de omzet meer dan 
verdubbeld, een gemiddelde 
stijging van 15% per jaar. 

Als we geen financiering van 
de BOM gekregen hadden, 
dan zouden we halverwege 
gestopt zijn met onze 
product ontwikkeling

Dankzij de BOM hebben we 
een commissaris kunnen 
binnenhalen met uitermate 
relevante ervaring en kennis

Zonder de BOM zou het veel 
lastiger zijn geweest of 
waren we zelfs niet gestart

De BOM zag de kracht en de 
potentie van LED verlichting 
en besturingssystemen 
terwijl banken de 
investering niet aandurfden

MULTIPLIER (CO-INVEST)EFFECTIEVE 
ARBEIDSPLAATSEN

Elke 1 euro van BOM Capital 
wordt aangevuld met 3,25 euro 
van derden en 4,32 euro van 
leningen van derden. Dit ligt 
hoger dan het internationale 
gemiddelde. 

Het gemiddelde rendement op de 
portefeuille is +9,3%, wat veel 
hoger ligt dan het EU gemiddelde.

BOM Capital staat voor het duurzaam 
versterken van de Brabantse economie.

150.000   tot 2,5 miljoen

Investeringsvermogen

250
miljoen

Vermogen in beheer

FINANCIERINGS 
MOGELIJKHEDEN 
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SPARRING 
PARTNER

NETWERK
OPENEN

jaar actief

Om 1 arbeidsplaats te creëren, 
investeert BOM Capital 75.000 
euro t.o.v. 130.000 euro in 
internationale benchmark. 
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START- UP
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SCALE - UP

25%
€

IDEATION

Investering in 3 levensfases

BOM Capital staat voor 
groeiversnelling van 
ambitieuze ondernemers 
met groeipotentie.
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BOM Capital investeert 
in ondernemingen met 
een gemiddelde leeftijd 
van 7,4 jaar.

jaar

+31(0)888311182
capital@bom.nl
www.bom.nl/capital

SECTOREN : HIGH TECH / MED TECH / 
MAINTENANCE / LIFE SCIENCE / AGROFOOD 
LOGISTIC / BIO-BASED ECONOMY
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