PERSBERICHT
Dutch Security TechFund maakt MBO mogelijk van technologiebedrijf
CERTUS, actief in haven en terminal security en automation
Naarden - 16 januari 2019 - Het door TIIN Capital in december 2018 gestarte Dutch Security TechFund,
een investeringsfonds met focus op Cybersecurity en IoT secured oplossingen, doet een eerste
investering in het Nederlandse technologiebedrijf CERTUS Port Automation B.V., een bedrijf dat
innovatieve oplossingen biedt op het gebied van onder meer haven- en terminal security en
automatisering.
Via een Management Buy-Out heeft het huidige management van CERTUS de aandelen gekocht van
dit in Hendrik-Ido-Ambacht gevestigde bedrijf. Dutch Security TechFund en een groep particuliere coinvesteerders die aan TIIN Capital, beheerder van het fonds, zijn gelieerd, hebben deze Management
Buy-Out mede mogelijk gemaakt. De aandelen zijn voor 50% in handen van het management en voor
50% in handen van het Dutch Security TechFund en de genoemde co-investeerders.
Bij CERTUS werken circa 50 medewerkers, waarvan 13 in Israël. Er is tevens een activiteit in de USA,
China en Zuid-Amerika. Het bedrijf is wereldwijd actief in 50 terminals, 30 havens en 20 landen. Klanten
van het bedrijf zijn onder meer APM Terminals, ECT, DP World, Maher Terminals en Port of Rotterdam.
Het management bestaat uit CEO Leander de Nooijer, die het bedrijf in 2005 is gestart, CFO Bas van
der Pol en Pieter Christiaan van Oranje, die als aandachtsgebied innovatie en business development
heeft. Zij verwachten met de nieuwe equity partner Dutch Security TechFund zelfstandig te kunnen
groeien door onder meer sneller op te schalen met de huidige ‘Port Automation en Security Solution’ in
nieuwe markten, maar ook door IT security solutions en door data gedreven business modellen aan de
diensten toe te voegen. Leander de Nooijer, CEO van CERTUS zegt hierover; “achterliggende periode
hebben wij TIIN Capital leren kennen als een slagvaardige en creatieve investeerder, die met kennis
van zaken processen tot een goed einde weet te brengen en in staat is het onbenutte potentieel van
ons bedrijf op waarde te schatten. We verheugen ons op de samenwerking komende jaren”. Maarten
Derks, partner bij TIIN Capital voegt daar aan toe; “het is voor ons van groot belang dat we met
management werken dat in staat is de kar te trekken. Met het huidige management is er een grote drive
aanwezig om op te schalen, te innoveren en de onderneming tot een succes te maken. We zijn erg
tevreden met een eerste investering van het fonds in een opschalend bedrijf met track record en
innovatie op de agenda. Een mooie start voor het fonds”.
Dutch Security TechFund is gestart in december 2018 met het doel te investeren in start ups en
groeibedrijven met een focus op Cybersecurity en IoT secured oplossingen. Het fonds wordt beheerd
door TIIN Capital, waarbij samen wordt gewerkt met The Hague Security Delta en businesspartner KPN
Ventures. Het doel met dit fonds een eco-systeem in Cybersecurity compleet te maken komt hiermee
steeds dichterbij. Michael Lucassen, partner bij TIIN Capital, zegt over het fonds en de investering in
CERTUS; “recente Cyberattacks die zijn uitgevoerd met ransomware hebben ook havenbedrijven en
terminals geraakt. Dit heeft grote schade veroorzaakt en zorgt voor risico’s voor de continuïteit en
veiligheid in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven. Iets in maritieme en/of haven security doen stond
daarom op ons verlanglijstje. Na deze investering in een scale-up zullen we naar verwachting komende
maanden één of meer investeringen doen in startups”.

Over CERTUS Port Automation

CERTUS Port Automation is vooruitstrevend en leidinggevend op het gebied van (container) terminal
logistieke automatiseringsoplossingen. Op basis van “cutting edge” image processing en deep learning
gebaseerde technologie biedt CERTUS automatische herkenningsoplossingen die worden
gecombineerd met in-house ontwikkelde hardware oplossingen en slimme middleware software.
CERTUS weet daarmee zowel gecontaineriseerde goederenstromen, als wel overige lading via de weg,
het spoor, dan wel via water te automatiseren voor haar wereldwijde klanten
Deze technologieën worden ontwikkeld in de eigen research en development faciliteit en zijn in
combinatie met de jarenlange ervaring en servicegerichte organisatie de succesfactor van de
automatiseringsoplossingen van CERTUS. Het bedrijf is sterk internationaal georiënteerd en realiseert
projecten voor de grootste container terminals in de wereld. Het klantenbestand beperkt zich echter
niet tot de container terminals. Het realiseren van oplossingen voor smart-truckparkings,
distributiecentra en inland-terminals behoren tegenwoordig ook tot het portfolio van CERTUS.
Over Dutch Security TechFund/TIIN Capital
TIIN Capital heeft een jarenlange ervaring in het ondersteunen van technologiebedrijven met kapitaal,
kennis en netwerk. TIIN Capital ziet de noodzaak van innovatie in (Cyber) security en IoT secured
oplossingen. Wereldwijd is dit een grote uitdaging voor overheden, bedrijven en particulieren. Om deze
reden heeft TIIN Capital in december 2018 met een eerste closing haar 6e investeringsfonds gelanceerd
met focus op deze problematiek en technologie oplossingen. Hierbij wordt zij ondersteund door The
Hague Security Delta en wordt samengewerkt met KPN Ventures als businesspartner. Er wordt
momenteel gesproken met verschillende (particuliere en corporate) investeerders vanwege de
geplande volgende Closing begin Q2 2019. Volgende investeringen in Cybertech ondernemingen zijn
voorzien in Q1 2019.
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