
 
 
 

 

PERSBERICHT 

TIIN Capital neemt deel aan €7.7 miljoen Series A-ronde  

in Portugese cybersecurity startup Probely  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Naarden, 8 november 2022 – TIIN Capital heeft zich aangesloten bij de €7,7 miljoen Series A-

ronde, geleid door Iberis Capital en Semapa Next, in cybersecurity startup Probely. Dit 

Portugese bedrijf heeft een oplossing ontwikkeld om geautomatiseerd kwetsbaarheden in 

websites, applicaties en API’s te identificeren. De investering onderstreept de ambitie van 

TIIN Capital om Europese computerbeveiligingsbedrijven met een schaalbaar en innovatief 

product actief te ondersteunen en ze te laten uitgroeien tot wereldmarktleiders. 

Dankzij de investeringsronde kan Probely het team versterken met 40 extra medewerkers en 

haar internationale groei voortzetten, met name die naar de Verenigde Staten. Naast TIIN 

Capital, Iberis Capital en Semapa Next sloten ook de huidige investeerders van Probely, te 

weten Bright Pixel Capital (voorheen Sonae IM), Caixa Capital, Portugal Ventures en EDP 

Ventures, zich aan bij de investeringsronde. 

De oprichters van Probely zijn ervaren applicatiebeveiligingsingenieurs die voorheen deel 

uitmaakten van het AppSec-team van een groot internationaal telecombedrijf. Daar ervoeren 

ze hoe problematisch het opschalen van applicatiebeveiligingstests was. Vervolgens bouwden 

ze Probely om softwareleveranciers te helpen hun marktintroductietijd te verkorten. De Web 

Vulnerability Scanner van Probely stelt computerbeveiligings- en DevOps-teams in staat om 

samen te werken aan het verminderen van beveiligingsrisico's. 

‘‘Deze investeringsronde stelt ons in staat om het bedrijf op te schalen in Europa en de 

Verenigde Staten alsmede te profiteren van de ervaring van onze nieuwe investeerders in onze 



 
 
 

 

groeimarkten,’’ aldus Nuno Loureiro, mede-oprichter en CEO van Probely. ‘‘We verwachten dat 

ons klantenbestand eind 2023 verdrievoudigd zal zijn en we zullen 40 extra medewerkers 

aannemen voor verschillende teams, waaronder voor onze verkoop- en marketingafdeling.” 

‘‘De missie van TIIN Capital is om Europa veilig en veerkrachtig te houden met cybersecurity 

technologieën,’’ aldus Michael Lucassen, Managing Partner van TIIN Capital. ‘‘Probely is een 

goed voorbeeld van een Europese cybersecurity startup die hard op weg is om 

wereldmarktleider te worden. We kijken ernaar uit om Probely te helpen bij hun verdere groei 

in Europa en de Verenigde Staten.’’ 

-EINDE- 

Over TIIN Capital – Dutch Security Tech Fund  

TIIN Capital is opgericht in 1998. Begin 2019 is het zesde durfkapitaalfonds gelanceerd, het 

Dutch Security Tech Fund. Dit fonds heeft een sectorgerichte aanpak; het investeert in startups 

en scale-ups actief in cybersecurity en de beveiliging van IoT die over een innovatief en sterk 

team beschikken. In samenwerking met bedrijven en overheden in heel Europa heeft TIIN 

Capital een uniek ecosysteem ontwikkeld, waartoe onder meer Security Delta in Den Haag en 

leden van de European Cyber Security Organization (ECSO) in Brussel behoren. Voor meer 

informatie, zie: https://tiincapital.nl/dutch-security-techfund/ 

 

Contact  

Michael Lucassen, Managing Partner 

E-mailadres: lucassen@tiincapital.nl 

Telefoonnummer: +31 30 2251 221 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/tiin-capital  

 

Over Probely 

Probely is de belangrijkste cloud-gebaseerde oplossing voor het testen van 

applicatiebeveiliging en is ontworpen om Security- en DevOps-teams hier samen aan te laten 

werken. De missie van Probely is om de kloof tussen bedrijfsontwikkeling, computerbeveiliging 

en operationele zaken te verkleinen door beveiligingstests een standaard onderdeel van de 

levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC) te maken. Probely vindt kwetsbaarheden of 

beveiligingsproblemen in webapplicaties en API's en helpt bij het oplossen van deze 

problemen. Voor meer informatie, zie: https://probely.com/ 

Contact  

Nuno Loureiro, mede-oprichter & CEO 

E-mailadres: nuno@probely.com 

Telefoonnummer: +351 969 510 754 

LinkedIn: www.linkedin.com/company/probely   
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