PERSBERICHT
TIIN Capital verkoopt met andere investeerders haar belang in
SecondFloor aan Duitse RegTech onderneming
Naarden -2 mei 2019- SecondFloor, een Nederlands softwarebedrijf, dat ‘risk en regulatory reporting
solutions’ voor onder meer Solvency II en IFRS 17 levert aan de financiële sector, wordt overgenomen door
de Duitse RegTech onderneming Cleversoft group.
Met de verkoop van SecondFloor aan het Duitse Cleversoft door investeerder TIIN Capital, samen met
investeerder Main Capital II en Pride Capital als mezzanine provider, ontstaat een Europese RegTech
marktleider met een focus op Software-as-a-Service.
TIIN Capital, via haar TIIN Buy-out & Growth Fund en een groep particuliere investeerders, heeft samen
met Main Capital tijdens hun investeringsperiode voortdurend support geleverd en gezamenlijk met het
management de onderneming laten groeien naar inmiddels 100 klanten in 15 landen door heel Europa.
SecondFloor is marktleider als leverancier van software waarmee rapportages aan toezichthouders
gefaciliteerd worden. Door de combinatie met Cleversoft group ontstaat een Europese SaaS-focused
RegTech speler met meer dan 100 werknemers en een sterk groeiperspectief.
Bart Oortwijn, CEO & Founder van SecondFloor, geeft aan dat de combinatie met Cleversoft een
uitstekende mogelijkheid biedt in de verdere ontwikkeling van de onderneming. “Als onderdeel van de
Cleversoft group zijn we beter in staat de SaaS-/Cloud-services verder op te schalen en kunnen we beter
anticiperen op een verdere groei in de markt. We kunnen nu klanten een breder pallet aan oplossingen
bieden en samen met Cleversoft verwachten we beter gepositioneerd te zijn in de Duitse markt”.
Het management en team van SecondFloor zal betrokken blijven op hun huidige posities en de klanten
blijven ondersteunen en om de bestaande software producten verder te ontwikkelen.
Het fondsmanagement van TIIN Capital’s Buy-out & Growth Fund is zeer tevreden met deze exit. Partners
Michael Lucassen en Maarten Derks zien het grote potentieel voor SecondFloor en de kans om nu door te
stoten. “De ontwikkeling naar een productbedrijf met een unieke SaaS oplossing voor de verzekeraars is
niet eenvoudig en het team van SecondFloor heeft laten zien over het doorzettingsvermogen te beschikken
om dit tot stand te brengen”, aldus Michael Lucassen. Maarten Derks vult aan; “Het bedrijf en management
verdient het om in een nieuwe, frisse omgeving een volgende stap te kunnen maken. We zijn er trots op
het bedrijf de afgelopen jaren te hebben mogen begeleiden naar deze volgende fase”.

Over Cleversoft
Cleversoft is marktleider als specialist in het leveren van compliance reports voor de financiële industrie.
De groep levert cloud based proprietary solutions voor regelgeving zoals PRIIPs en MiFID II. Door
interfaces en integraties met back-end-systemen maken de producten van Cleversoft het financiële spelers
mogelijk om efficiënt uiterst complexe regelgeving toe te passen
Over SecondFloor
SecondFloor is een RegTech onderneming die risk en regulatory reporting solutions in Europa levert aan
de verzekeringsindustrie. Het is de missie van het bedrijf reporting solutions door innovatie beter en
betrouwbaarder te maken en daarmee het rapportage en governance proces van de klanten te faciliteren.
Over TIIN Capital
TIIN Capital bestaat dit jaar 21 jaar. De investeerdersgroep heeft een jarenlange ervaring in het
ondersteunen van technologiebedrijven met kapitaal, kennis en netwerk en werkt vaak samen met
particuliere investeerders. TIIN Capital is actief met early stage en later stage fondsen. TIIN Capital heeft
in december 2018 met een eerste closing haar 6e investeringsfonds gelanceerd met focus op (Cyber)
security en IoT secured oplossingen. Bij dit laatste fonds, Dutch Security TechFund, wordt zij ondersteund
door The Hague Security Delta en wordt samengewerkt met InnovationQuarter en KPN Ventures als
businesspartner. Er wordt momenteel gesproken met verschillende (particuliere en corporate)
investeerders vanwege de geplande volgende Closing in dit lopende kwartaal (Q2 2019).
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