
 

 

Persbericht 

 

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij succesvol in 2015 
 
Tilburg (26 mei 2016) - De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) kijkt terug op een 

enerverend jaar met goede resultaten voor de Brabantse economie. Het meest in het oog 

springend zijn de overnames van Acerta Pharma en BioNovion, twee jonge biotechbedrijven op 

het Pivot Park in Oss die een grote rol kunnen gaan spelen in de strijd tegen kanker. Daardoor 

worden twee Brabantse bedrijven in staat gesteld om op wereldniveau te ondernemen. Het 

transactieresultaat van ruim € 64 miljoen kan opnieuw worden ingezet om te investeren in 

jonge innovatieve Brabantse ondernemingen, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag 

2015. 

 

"In hun succes zien we een aanmoediging om door te gaan met onze maatschappelijke opdracht. En 

er is werk aan de winkel!", zo zeggen Jan Pelle en Mike van Meurs, bestuurders van BOM Holding 

B.V. in het voorwoord van het jaarverslag over 2015. "De provinciale verkiezingen vorig jaar hebben 

geleid tot een nieuw bestuursakkoord, waarin de economische ambities voor Brabant verder zijn 

versterkt. Dit vraagt grote inspanningen van de BOM, vooral op het gebied van economische groei en 

werkgelegenheid, internationalisering en kennisdeling tussen het onderwijs en het bedrijfsleven." 

 

ONTWIKKELINGEN 2015 

 

Dankzij de verkoop van Acerta Pharma en BioNovion was 2015 voor BOM Capital op financieel 

gebied een buitengewoon succesvol jaar. Ook van twee andere deelnemingen werd succesvol 

afscheid genomen. In 2015 deed BOM Capital 10 nieuwe en 15 vervolginvesteringen in bedrijven en 

nog eens 3 investeringen in andere fondsen. 

BOM Capital investeert via aandelenkapitaal en leningen risicodragend in startende en groeiende 

bedrijven in Brabant, en fungeert daarbij vaak als aanjager. Voor elke euro die de BOM in 2015 

investeerde, kwam er van andere financiers nog eens vier euro beschikbaar. 

 

BOM Business Development is in 2015 scherper gaan selecteren op bedrijven met groeipotentie. Er 

werden 158 bedrijven begeleid bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 14 Kansrijke 

bedrijven konden voor financiering worden doorgeleid naar de fondsen van BOM Capital. Een mooi 

voorbeeld hiervan is GreenFlux. Dit bedrijf ontwikkelt diensten om elektrisch rijden in heel Nederland 

zo makkelijk en aangenaam mogelijk te maken, onder andere door te bouwen aan een landelijk 

dekkend laadnetwerk. 

 

Daarnaast begeleidde BOM Business Development in 2015 112 projecten gericht op innoverende en 

groeiende bedrijven. Als partner van Photon Delta droeg BOM Business Development bij aan het 

versterken van de infrastructuur en het vergroten van de bekendheid en toepasbaarheid van fotonica. 

Andere activiteiten van BOM Business Development waren het uitvoeren van studies naar 

marktkansen. De studie robotica leidde tot een groeiende Business Development-portfolio aan 

robotica-bedrijven. 

 

BOM Foreign Investments was in 2015 betrokken bij 30 projecten van buitenlandse bedrijven in 

Brabant. Het ging hier om een nieuwe vestiging of uitbreiding danwel behoud van een bestaande 

vestiging. Dit leverde ruim 1.750 arbeidsplaatsen op. Dit boven verwachting goede resultaat voor 

Brabant komt op het conto van een blijvend sterke vraag vanuit de VS (met voorbeelden als Tesla, 



 

 

Forever21, Honeywell) en een toegenomen belangstelling vanuit Azië (bijvoorbeeld Shimano en 

Huawei). Buitenlandse bedrijven kiezen voor Brabant vanwege toegang tot een afzetmarkt (80%) of 

de toegang tot een technologie (20%). 

 

BOM Bedrijfslocaties werkte in 2015 aan 34 projecten. Dit resulteerde in 341 hectares aan 

geherstructureerd bedrijfsterrein. Sinds 2008 heeft de BOM geholpen om in totaal 2.536 hectares aan 

oude bedrijventerreinen te moderniseren. 

 

De omvang van het Breedbandfonds Brabant werd in 2015 verhoogd van € 7,5 miljoen naar € 50 

miljoen. Dit geld is bedoeld voor Brabantse buitengebieden waar nog geen stabiel en snel internet 

aanwezig is. Begin 2016 is besloten een lening onder voorwaarden van € 35 miljoen ter beschikking te 

stellen om een groot deel van de Brabantse buitengebieden te voorzien van hoogwaardige 

verbindingen. Het Energiefonds Brabant, met een omvang van € 60 miljoen, heeft inmiddels vier 

projecten geclosed met een totale omvang van € 6 miljoen. Zes transacties zijn gecommitteerd voor 

een totaalbedrag van € 8,8 miljoen. De projecten waarin het fonds in 2015 heeft geïnvesteerd, 

besparen tijdens hun levensduur naar verwachting meer dan 500.000 ton aan CO2-emissies. Dit is 

bijna 4 maal hoger dan de doelstelling. 

 

RESULTAAT 2015 

 

BOM Holding BV heeft 2015 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 10,0 miljoen 

vergeleken met € 3,7 miljoen in het voorgaande jaar. De (gedeeltelijke) verkoop van de aandelen in 

Acerta en BioNovion (transactieresultaat € 64,2 miljoen) komt in beperkte mate tot uitdrukking in het 

nettoresultaat; dit geld wordt toegevoegd aan het fondsvermogen en blijft beschikbaar om te 

investeren in Brabantse bedrijven. 

 

De samenstelling van het resultaat 2015 is als volgt: 

 

Resultaat uit Financieringsactiviteiten  € 14,5 mln 

Resultaat uit Ontwikkelingsactiviteiten  € 0,3 mln 

Resultaat uit Overige activiteiten   € 0,8 mln 

Operationeel resultaat BOM Holding   € 15,6 mln 

Aandeel derden in het resultaat 1   € - 5,6 mln 

Totaal resultaat     € 10 mln 
1 

In twee vennootschappen van de BOM houdt de Nederlandse Staat een belang van 49,9%. 

 

VOORUITZICHTEN 2016 

De economische vooruitzichten in Brabant laten een stijgende ontwikkeling zien. Dat geldt voor zowel 

productie, investeringen als arbeidsvolume. Alleen de uitvoer blijft achter volgens de 

conjunctuurbarometer van het CBS. Het herstel is broos, maar innovatieve ontwikkelingen in diverse 

sectoren en tussen sectoren kunnen gaan zorgen voor een sterkere economische structuur. 

 

In strategisch opzicht wordt 2016 voor de BOM een intensief jaar. De organisatie werkt aan een nieuw 

Meerjarenplan voor de periode 2017-2020, waarin wij ons samen met onze partners zullen richten op 

innovatieve Brabantse ondernemers met groeiambities en groeipotentieel. 

 

 

 



 

 

 

Over de BOM 

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vormen de aanjager voor economische 

ontwikkeling. Om de Brabantse economie te laten groeien, ondersteunt de BOM ondernemers op 

verschillende manieren. De BOM investeert risicodragend in startende en groeiende innovatieve 

ondernemingen; smeedt samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden en instellingen; trekt 

buitenlandse bedrijven aan en (her)ontwikkelt bedrijfslocaties. De BOM is gevestigd in Tilburg; er zijn 

90 personen werkzaam. 

 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bram van den Hoogen, Marketing- en 

Communicatiemanager bij de BOM. 

T. : 06 – 46 97 82 11  

E. : bvandenhoogen@bom.nl 


