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KPN Ventures stapt in Dutch Security TechFund van TIIN Capital
Naarden/Rotterdam, 20 november 2019 – KPN Ventures is toegetreden tot het Dutch Security TechFund van
TIIN Capital. Eerder dit jaar traden de regionale investeringsmaatschappij InnovationQuarter en de Gemeente
Den Haag al als investeerder toe tot het 6e venture capital fonds van TIIN Capital. Ook het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat investeert mee via de Seed faciliteit van RVO, naast een groep ‘informal
investors’ en family offices.
Het Dutch Security TechFund is dit jaar gestart, aanvankelijk gefinancierd door een groep ‘informal investors’, en
is sinds kort ook met een vestiging op The Hague Security Delta in Den Haag aanwezig. Hier worden innovatieve
cybersecurity startups en scale ups geholpen bij hun go-to-market strategie en de internationalisering van hun
onderneming. Door aan het team van TIIN Capital jonge ondernemers toe te voegen, die zelf een startup naar
een scale-up hebben gebracht, is dit fonds in staat actieve begeleiding te geven op het gebied van deze
uitdagingen.
Het fonds zal de komende jaren € 30 miljoen investeren in (Cyber) security ondernemingen. De focus van het
fonds ligt op deze sector, omdat onder meer trends, wetgeving en innovaties aanjagers zijn voor groei en er in
Nederland nog niet een fonds was dat zich specifiek hier op richt, en dan ook nog investeert in zowel startups als
meer volwassen groeibedrijven en scale-ups. De samenwerking met The Hague Security Delta en investeerders
zoals KPN Ventures en InnovationQuarter maakt het bovendien mogelijk kennis uit te wisselen en te vernieuwen
in het hele ecosysteem. Hiermee is het doel; de samenleving veiliger te maken, succesvolle ondernemingen neer
te zetten en rendement te maken voor investeerders binnen handbereik. Een eerste investering is reeds door
het fonds gedaan, twee zijn er in de afrondende fase. Een finale closing van dit fonds wordt voorzien in het eerste
kwartaal 2020.
Focus op Cybersecurity
Het Dutch Security TechFund zal investeren in ondernemingen, die met behulp van innovaties bedrijven en de
samenleving veiliger maken. Omdat cybercriminelen steeds slimmer worden, moeten oplossingen op het gebied
van privacy en veiligheid steeds beter worden. Daarmee sluit dit fonds aan op de focus van KPN Ventures. Samir
Ahmad, investment manager bij KPN Ventures zegt hierover: “Als KPN Ventures geloven we erg in vernieuwing
door te leren van ondernemende startups en scale-ups in het hele ecosysteem. Daarnaast kunnen we als
investeringsfonds van KPN waarde toevoegen door onze kennis van (cyber) technologie en de toegang tot ons
netwerk. Daarmee delen we de visie van het fondsmanagement van het Dutch Security TechFund dat een sterk
ecosysteem essentieel is. Het team van TIIN Capital heeft alle vaardigheden in huis om de juiste samenwerkingen
aan te gaan, ventures te ondersteunen en deze verder te helpen groeien”.
Michael Lucassen, partner bij TIIN Capital en manager van het fonds is erg blij met de komst van KPN Ventures
als investeerder. “Met KPN hebben we een corporate investeerder aan boord, die zijn kennis van technologie op
dit gebied met ons wil delen. Ook hebben we via KPN toegang tot veel kennis van marketing en sales en kunnen
we bijvoorbeeld gebruik maken van hun netwerk. Naast de contacten die we inmiddels ook hebben gelegd met
de Cybertech sector in Tel Aviv, is daarnaast de samenwerking met InnovationQuarter en The Hague Security
Delta en een Raad van Advies met specialisten in deze sector veelbelovend”.

Over KPN Ventures:
KPN Ventures is de externe investeringstak van KPN. KPN Ventures richt zich op directe en indirecte (fund-infund) investeringen in innovatieve en snelgroeiende Europese technologiebedrijven in de segmenten:
Netwerktechnologie (5G, glasvezel, SDN), Internet of Things (IOT), Smart Home, Digital Healthcare, Cyber
Security, Video & Entertainment (OTT), Cloud Computing en Data-diensten. KPN beoogt samenwerkingen te
creëren en bedrijven te ondersteunen in hun groei met toegang tot kapitaal, infrastructuur, expertise,
partnernetwerk en marketing en verkoopkanalen naar klanten, om innovaties sneller naar de markt te brengen
en waarde te creëren voor klanten. KPN Ventures is gevestigd in Rotterdam. Voor meer informatie zie:
kpnventures.com.
Over TIIN Capital/Dutch Security TechFund:
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. 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 (semi) overheid,
corporates en angel investors, die mee investeren in het fonds, dan wel als co-investeerder in een portfoliobedrijf
actief zijn. Het fonds opereert dicht op Amsterdam vanuit het kantoor in Naarden en heeft tevens een vestiging
in Den Haag op The Hague Security Delta. Aangevuld met Cyber specialisten in een Raad van Advies, en mede
door opgebouwde contacten met de ‘Cybertech-hub’ in Tel Aviv, kan met recht gezegd worden dat het fonds in
het ecosysteem van (Cyber) security een actieve partner kan zijn voor startups en scale-ups die willen groeien en
opschalen. Het fonds staat nog open voor nieuwe investeerders. Voor meer informatie zie: www.tiincapital.nl
------English Version
Rotterdam, November 20, 2019 – KPN Ventures has invested in the Dutch Security TechFund of TIIN Capital.
Earlier this year, regional investment company InnovationQuarter and Municipality of The Hague
participated as well in TIIN Capital’s 6th venture capital fund. The Ministry of Economic Affairs and Climate is
also investing through the RVO Seed facility, in addition to a group of informal investors and family offices.

The Dutch Security TechFund was initiated this year, initially financed by a group of informal investors, and has
recently also established a location at The Hague Security Delta in The Hague. Innovative cyber security
startups and scaleups are assisted proactively with their go-to-market strategy and internationalization by
former entrepreneurs, brought by TIIN Capital, with experience in scaling technology companies.
In the upcoming years, the fund aims to invest € 30 million in (cyber) security companies. The sector focus is
chosen because of increased legislation, the rapid technological developments, and the high growth in demand
for security solutions. The fund will invest in both startups and more mature growth companies. The
collaboration with The Hague Security Delta and investors such as KPN Ventures and InnovationQuarter makes
it possible to exchange knowledge and expertise as well as to improve the entire ecosystem. The ultimate goal
is to make society safer by supporting the growth of innovative businesses while providing returns for
investors. The fund has already made one initial investment, and is currently finalizing two new investments.
Final close of the fund will take place in the first quarter of 2020.

Focus on Cybersecurity
The Dutch Security TechFund will invest in companies that make businesses and society safer with the help of
innovation. As cybercriminals are getting smarter, privacy and security solutions must improve. This fund is
therefore in line with KPN Ventures’ focus. Samir Ahmad, Investment Manager at KPN Ventures, “At KPN
Ventures we strongly believe in innovation by learning from entrepreneurial startups and scaleups throughout
the entire ecosystem, and as KPN’s investment fund we can add value through our knowledge of (cyber)
technology and access to our network. We thereby share the vision of the management of the Dutch Security
TechFund about the importance of a robust ecosystem. The TIIN Capital team has all the necessary skills to
enter into the right partnerships, support ventures and help them grow further. ”
Michael Lucassen, partner at TIIN Capital and manager of the fund, is pleased with the participation of KPN
Ventures as an investor; “With KPN Ventures we have a corporate investor on board, who is willing to share
their knowledge regarding technology, marketing and sales and who is willing to provide us access to their
network. In addition to the contacts that we have already established within the Cybertech sector in Tel Aviv,
the collaboration with InnovationQuarter, The Hague Security Delta and the Advisory Board (consisting of
specialists in this sector) are also promising. ”
About KPN Ventures:
KPN Ventures is the venturing arm of KPN, The Netherlands’ leading telecom company. KPN Ventures aims to
build value-creating partnership with innovative technology companies, providing access to capital,
infrastructure, expertise, network and customer channels. It focuses on direct and indirect (fund-in-fund)
investments in early growth-stage European companies in the segments: Internet of Things, Smart Home,
Digital Healthcare, Cyber Security, Video & Entertainment (OTT) Services, Cloud Computing, Data/AI and
Networking Technology. KPN Ventures is based in Rotterdam and Amsterdam. For more information,
visit www.kpnventures.com.
About TIIN Capital/Dutch Security TechFund:
TIIN Capital has many years of experience in supporting technology companies with capital, knowledge and
network. TIIN Capital recognizes the need for innovation in (cyber) security and IoT solutions. For this reason,
TIIN Capital launched its 6th investment fund with a first closing in December 2018, focusing on these issues
and technology solutions. At this moment the fund is supported by (semi) government, corporates and angel
investors, who co-invest in the fund or are acting as a co-investor in a portfolio company. The fund operates
close to Amsterdam from its office in Naarden and also has an office in The Hague on The Hague Security Delta.
Complemented by Cyber specialists in an Advisory Board, and partly through established contacts with the
‘Cybertech hub’ in Tel Aviv, it can rightly be said that the fund in the (Cyber) security ecosystem can be an
active partner for startups and scale-ups that want to grow. The fund is still open to new investors. For more
information, visit: www.tiincapital.nl.

