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Investeerder met passie
GELD NODIG voor expansie of

een overname en op zoek
naar een investeerder die
meer kan bieden dan een
zak geld alleen? Ecart Invest
kan uitkomst bieden.

E

én ding wil Rolf Metz, directeur van participatiemaatschappij Ecart, graag meteen even
duidelijk maken: Ecart is niet een van de vele
‘Barbarians’ waarover in de media vaak nogal negatief wordt bericht. ‘Bij private equity en durfkapitaal
draait het in de regel om zeggenschap en het met zoveel mogelijk winst uitstappen.’ Ecart streeft juist niet
naar het verkrijgen van zoveel mogelijk controle, vertelt Metz, maar participeert louter in bedrijven via een
minderheidsbelang. ‘Wij investeren niet alleen, maar
participeren ook daadwerkelijk. We werken intensief
samen met betrokkenen, als een collega-ondernemer.’
Ecart beschikt over een investeringsvermogen van
zo’n 14 miljoen euro, bij elkaar gebracht door een aantal informal investors. Ook Metz en oprichter Leo Zijerveld participeren daarin. Dit kapitaal wordt geïnvesteerd in niet-beursgenoteerde Nederlandse bedrijven.
‘Onze zoektocht naar geschikte bedrijven begint bij het
management,’ zo stelt Metz. ‘Wij vinden het vooral van
belang dat het zittende management bewezen heeft
over goede kwaliteiten te beschikken en zelf bereid is
te investeren in hun onderneming. Het begint allemaal
bij de cv van de ondernemer.’ Vanzelfsprekend vindt
tevens grondig onderzoek plaats, en indien overtuigd
van het potentieel neemt Ecart vervolgens een belang
van maximaal 49 procent. Het totaal te investeren bedrag varieert van 0,1 tot 3 miljoen euro. Momenteel
heeft Ecart elf participaties in bedrijven met uiteenlopende activiteiten.

Exit
Ecart hanteert geen vaste investeringsperiode. De
looptijd is in principe onbepaald en verschilt per bedrijf. ‘Door niet van tevoren aan te geven wanneer we
afscheid nemen, onderscheiden we ons van andere
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participatiemaatschappijen,’ zegt Metz. ‘Ondernemers
zijn hierdoor eerder geneigd zaken met ons te doen.’
Omdat geldschieters aan participatiemaatschappijen
vaak toch een stuk macht willen behouden, zou het
niet hanteren van een vaste exit ook een belemmering
kunnen zijn bij het vinden van investeerders. Metz:
‘We hebben de afgelopen jaren een mooi rendement
weten te behalen op onze investeringen en dus ook
voor onze aandeelhouders. Zij herkennen de kracht
van onze strategie.
De afgelopen drie jaren hebben drie exits plaatsgevonden waarbij de onderneming op initiatief van
het management werd verkocht aan een concurrent.
Tweemaal betrof het een bedrijf met een beursnotering in Amerika. Reden? ‘Andere partijen toonden
serieuze interesse en de prijs en voorwaarden waren
dusdanig goed dat we besloten hebben onze investering te gelde te maken.’
Waarschijnlijk zal in 2008 een emissie van nieuwe
aandelen plaatsvinden. ‘Het is de bedoeling dat het
totale fondsvermogen wordt uitgebreid met 10 tot 15
miljoen euro,’ verklapt Metz alvast. Het is nog onduidelijk of Ecart het geld meteen zal aanwenden om te
investeren in nieuwe bedrijven. Het aantal participaties dat op jaarbasis wordt genomen, verschilt volgens
Metz per kalenderjaar: ‘Grofweg hebben we de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 5 miljoen euro per jaar geinvesteerd in participaties.’ Bestuurders van bedrijven
die interesse hebben om in de toekomst zaken te doen
met Ecart, kunnen zich bij Metz melden: ‘Wij zijn altijd op zoek naar goede ondernemers die zelf geld in
de zaak hebben zitten. Wanneer wij overtuigd zijn van
de kwaliteit en de groeipotentie van het management
en de onderneming, dan kunnen wij vervolgens snel
schakelen en hen een goede propositie bieden.’
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