PERSBERICHT
Dutch Security TechFund verkoopt belang in CERTUS Automation aan
Sdiptech
Naarden, 21 oktober 2021 – Dutch Security TechFund, een fonds dat wordt beheerd door
investeerder TIIN Capital uit Naarden, heeft bekend gemaakt dat ze haar belang in CERTUS
Technologies Holding B.V. (‘CERTUS’) heeft verkocht aan het Zweedse beursgenoteerde Sdiptech AB.
Het huidige management, dat ook na deze transactie aandeelhouder is gebleven, blijft als directie
actief bij het bedrijf.
Via een Management Buy-Out verkreeg het Dutch Security TechFund met een groep particuliere coinvesteerders in januari 2019 een substantieel belang in CERTUS. Voor het in Naarden gevestigde fonds
was de investering in CERTUS destijds de eerste transactie. Voor het management van CERTUS en het
fonds, dat investeringen doet in veelbelovende early- en later stage (Cyber) security bedrijven, is de
verkoop aan Sdiptech een voor de hand liggende stap.
CERTUS heeft meer dan 20 jaar ervaring als wereldwijd leverancier van haven- en terminal security en
automatiseringsoplossingen. De producten automatiseren onder meer processen als identificatie en
registratie bij de gate en van kranen, waarmee het bijvoorbeeld efficiency sterk verbetert en security
vergroot door het terug brengen van fout gevoelige menselijk handelen. Het in Stockholm gevestigde
Sdiptech is een technologie groep met focus op oplossingen voor de maritieme en logistieke
infrastructuur. Het beursgenoteerde bedrijf beoogt hiermee ook een bijdrage te leveren aan meer
duurzame, efficiënte en veiligere samenlevingen. Door de acquisitie van CERTUS door Sdiptech worden
niet alleen relevante klantengroepen en complementaire technologieën toegevoegd aan Sdiptech’s
transport activiteiten, maar het maakt het CERTUS ook mogelijk de ambitie van het management, om
de footprint van het bedrijf in de wereld te vergroten in de terminal- en logistieke automatisering, te
verwezenlijken.
“Sinds de Management Buy-out in 2019 hebben we met behulp van het Dutch Security TechFund een
grote stap kunnen zetten. We hebben intern orde op zaken gesteld en zijn gegroeid naar een omzet van
€ 19 miljoen met een EBITDA van € 5 miljoen. We zijn er trots op met hulp van het management van
het fonds ons te hebben kunnen ontwikkelen tot een wereldwijd opererend, volwassen bedrijf dat
daardoor ook werd geselecteerd door Sdiptech als een onderneming met belangrijke en
complementaire technologie en klantsegementen voor hun business. We zijn echt klaar voor de
volgende stap!’, aldus CEO Leander de Nooijer.
Maarten Derks, managing partner Dutch Security TechFund: “We kijken als fondsmanagement met
trots terug op de periode dat we betrokken waren bij CERTUS. Het management van het bedrijf heeft
de verwachtingen meer dan waar gemaakt door met grote drive op te schalen, te innoveren en de
onderneming tot een succes te maken. Met de verkoop aan Sdiptech wordt niet alleen CERTUS in staat
gesteld nog een mooie stap te maken, maar maken we als fonds ook een fantastisch resultaat op deze
investering waarbij we meer dan 9 keer de inleg terug ontvangen‘.

Over Dutch Security TechFund - TIIN Capital:
TIIN Capital is opgericht in 1998. De investeerdersgroep heeft vele jaren ervaring in het ondersteunen
van technologiebedrijven met kapitaal, kennis en netwerk. TIIN Capital investeert in bedrijven in een
vroege en een latere fase. TIIN Capital lanceerde in december 2018 het 6e investeringsfonds met een
focus op (cyber) beveiliging en IoT-beveiligde oplossingen. Dit fonds, het Dutch Security TechFund,
heeft tevens partnerships gesloten met de Security Delta (HSD) en de European Cyber Security
Organization (ECSO). Hierdoor zit het dicht op de ontwikkelingen in de cybersecuritymarkt in Europa
en heeft het goed zicht op de snelgroeiende en competitieve cybersecurity en ICT-industrie. In het
fonds investeren ‘angel investors’ en family offices, maar ook verschillende institutionele
investeerders. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is betrokken als co-financier door
middel van de Seedfacilteit. Meer informatie treft u aan op de website: https://tiincapital.nl/dutchsecurity-techfund/

Over CERTUS Automation:
CERTUS 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. Zie
verder: https://certusautomation.com/
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