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Minox Software vindt nieuwe directeur en aandeelhouder
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Minox Software in Veenendaal, leverancier van boekhoudsoftware, krijgt een nieuwe directeur en aandeelhouder. De Haagse
participatiemaatschappij Ecart, die sinds december vorig jaar grootaandeelhouder van Minox is, heeft daartoe een akkoord
bereikt met ITondernemer Hessel Kuik. De nieuwe topman krijgt een minderheidsbelang dat hij met eigen middelen zal
financieren, zo laat Rolf Metz, directeur van Ecart, weten.
Minox, opgericht in 1983, levert boekhoudsoftware voor accountants en administratiekantoren en mkbondernemers.
Financiële polsstok
Ecart stak in december €2,5 mln in het bedrijf in ruil voor 80% van de aandelen. Vervolgens is de investeerder op zoek gegaan
naar een directeur van buiten die zich ook zou willen inkopen. Ecart schuift nu een deel van zijn belang door naar Kuik, maar
blijft wel meerderheidsaandeelhouder.
'Directeuren die wij voor onze participaties zoeken, kunnen zowel een minderheids als een meerderheidsbelang krijgen. Dat
is afhankelijk van hun financiële polsstok. Naarmate de bedrijven in onze portefeuille groter worden, is het voor de
directeuren moeilijker een meerderheidsbelang te financieren', zo licht Metz toe.
Investeren in ICT
De participatie in Minox past in het beleid van de Haagse investeerder om meer kapitaal te investeren in informatie en
communicatietechnologie. Zo zijn eerder belangen verworven in Login Consultants en ShipitSmarter.
De nieuwe directeur Hessel Kuik volgt bij Minox Ton Janssen op, die is benoemd tot commissaris. Commercieel directeur Paul
Brouwer blijft in functie. Janssen en Brouwer behouden samen een aandeel van 20% in de onderneming.
Ecart ziet goede groeimogelijkheden voor Minox dankzij de ontwikkeling van een eigen cloudpakket. Daarbij vindt het
databeheer plaats met gebruik van internet.
Risicodragend participeren
De recentste investering van Ecart dateert van april toen een aanzienlijk belang werd genomen in Topside in Capelle aan den
IJssel. Topside, in Nederland werkzaam onder de naam Rolloos, levert speciale camera's die worden opgehangen in kranen op
offshoreplatforms. Ecart neemt voor een miljoenensom deel in Topside dat een jaaromzet boekt van meer dan € 10 mln. Ook
bij dit bedrijf is nieuw management van buiten aangetrokken dat risicodragend gaat participeren.
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