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ABP breidt belegging in Nederlandse startups uit naar € 500 miljoen
Extra € 300 miljoen naar succesvol investeringsfonds INKEF Capital
Heerlen, 7 september 2016. Pensioenfonds ABP voegt € 300 miljoen toe aan zijn belegging
in investeringsfonds INKEF Capital, dat met in totaal € 500 miljoen onder beheer de
grootste investeerder in Nederlandse start- ups wordt. Het pensioengeld dat INKEF Capital
investeert in startups met vernieuwende ideeën en technologieën, draagt niet alleen bij aan
het rendement voor de pensioendeelnemers van ABP, maar ook aan de ontwikkeling van
de kenniseconomie in Nederland. Bovendien draagt het bij aan de ambitie van de door
Z.K.H. Prins Constantijn geleide StartupDelta om het ondernemersklimaat in Nederland te
bevorderen.
Sinds de oprichting in 2010 verstrekt INKEF Capital kapitaal en advies aan startende
technologiebedrijven in Nederland die actief zijn in onder meer healthcare en IT, Nieuwe Media &
FinTech. Bekende participaties van INKEF zijn slaapapneu-bestrijder NightBalance; NPEX, de
MKB-beurs van Nederland; online bloemenservice Bloomon en 3D-printing marktplaats
Shapeways. INKEF onderscheidt zich van andere investeerders door een lange termijn
investeringshorizon en intensieve begeleiding van de startups.
Ook heeft INKEF in de afgelopen jaren een aantal beleggingen succesvol weten te verkopen,
zoals Profibrix aan The Medicines Company; Sapiens Steering Brain Stimulation aan Medtronic
en Lanthio Pharma aan Morphosys. Dit heeft voor ABP en zijn deelnemers een veelvoud van het
geïnvesteerde bedrag opgeleverd.
Corien Wortmann-Kool, Bestuursvoorzitter ABP: “Voor ABP is het belangrijk dat beleggingen in
Nederland zorgen voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling, naast dat zij rendement
opleveren voor onze deelnemers. INKEF heeft bewezen de juiste startups te kunnen vinden om
daarin het aan hen toevertrouwde pensioengeld succesvol te beleggen. Daarom hebben wij
besloten tot een kapitaalsuitbreiding met € 300 miljoen, waarmee onze totale investering op € 500
miljoen komt”.
Prins Constantijn van Oranje, Special Envoy van StartupDelta, “StartupDelta heeft als missie om
het Nederlandse klimaat voor startups en scale-ups te bevorderen door het verwijderen van
barrières en het vergroten van de toegang tot talent, kapitaal, netwerken, kennis en markten.
Institutionele beleggers kunnen met lange-termijn financiering een belangrijke rol spelen om het
Nederlandse ecosysteem te versterken. Dit draagt bij aan de banen en economie van de
toekomst. Deze banen zijn ook nodig om de pensioenen in de toekomst te kunnen blijven betalen.
ABP loopt hier met INKEF in voorop. Ik moedig andere institutionele beleggers dan ook aan een
soortgelijke rol te spelen”.
Michael Stam, CEO INKEF: “INKEF is verheugd met het besluit van ABP om haar commitment
verder te verhogen. Met dit extra kapitaal kunnen we onze bestaande investeringsstrategie
succesvol voortzetten, gericht op een bovengemiddeld rendement voor ABP en daarnaast een
positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de innovatiepijplijn van Nederland.”
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Over ABP
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en
werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,8 miljoen
deelnemers en 372 miljard euro (per 30 juni 2016) aan vermogen beschikbaar. www.abp.nl
Over INKEF Capital
INKEF, gevestigd te Amsterdam, richt zich als venture capitalist op lange-termijn samenwerking
en actieve ondersteuning van bedrijven in innovatieve technologie. INKEF is in 2010 opgezet door
het pensioenfonds ABP, en beheert EUR 500mln kapitaal. Dat maakt INKEF een van de grootste
venture capital fondsen in Nederland. INKEF is vooral gericht op investeringen in healthcare en IT,
Nieuwe Media & FinTech, en participeert bij voorkeur al vanaf de ‘A-ronde’ financiering.
www.inkefcapital.com
Over StartupDelta
StartupDelta is een publiek-privaat initiatief met als doel om in het Nederlandse startup en
scaleup ecosysteem te verbinden en te versterken, zodat Nederland het beste land wordt om een
bedrijf te starten, te groeien en te internationaliseren. Constantijn van Oranje geeft als
StartupDelta Special Envoy sinds 1 juli 2016 leiding aan dit initiatief. De nadruk van StartupDelta
ligt op het toegankelijker maken van (internationaal) netwerken, talent, markt, kennis en kapitaal
voor Nederlandse start- en scale-ups.
Voor meer informatie:
ABP Communicatie
communicatie@abp.nl
abp.nl
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