Bedrijfsprofiel YES Corporate Finance

Introductie
Profiel
• YES Corporate Finance helpt u bij bedrijfsovernames, het verkopen van uw bedrijf en
het aantrekken van groeikapitaal. Daarnaast bieden wij ook de dienst ‘CFO-as-aService’ aan

• Opgericht door Arjan Boonekamp en Joris van Rijn; meer dan 40 jaar gezamenlijke
Corporate Finance ervaring
• Team van 6 professionals met een kantoor in Utrecht
• Focus op Nederlandse en grensoverschrijdende transacties.
internationaal Corporate Finance netwerk met kantoren in 38 landen

Lid

van

een

• Doelgroep is middelgrote bedrijven en directeur-grootaandeelhouders (DGA’s)
• Zeer groot netwerk, waardoor wij unieke verbindingen voor u kunnen leggen

Bron: Consultancy.nl, 2 februari 2017

• YES Corporate Finance onderscheidt zich door een gedegen aanpak, kennis van
zaken en een onafhankelijk advies

Bron: Consultancy.nl – 3 juli 2017

Bron: M&A Community, 26 oktober 2016

Kernactiviteiten
Groeifinanciering
•
•
•
•
•

Aantrekken van bancaire financiering
Heronderhandelen van bestaande kredieten
Aantrekken van achtergestelde leningen
Groeifinanciering en/of -kapitaal
Toegang tot breed netwerk van Private Equity partijen

Fusies en Overnames
•
•
•
•
•

Advies bij koop of verkoop
Successie problematiek
Management Buy Outs (MBO’s)
Bedrijfswaardering
Voorbereiding op een verkoop

CFO as a Service
•
•
•
•
•

Doorlopend financieel advies vanuit een parttime CFO rol
Strategieontwikkeling en business plan ondersteuning
Optimalisatie van de kapitaalstructuur
Aandeelhoudersconflicten
Liquiditeitsmonitoring en cash planning

Waarom YES Corporate Finance?

Trackrecord

Netwerk

Executie

Sectorkennis

Waarom hebben klanten vertrouwen in ons?
Een gedegen aanpak en een no-nonsense mentaliteit
Onafhankelijk advies
Korte lijnen: één van de partners is van begin tot eind uw aanspreekpunt
Ownership: wij voelen ons mede-eigenaar van uw vraagstuk
Iedere partner heeft meer dan 20 jaar ervaring en kennis van financiering en overnames. Deze combinatie
is belangrijk om succesvol te kunnen zijn
• Zeer groot netwerk, waardoor wij unieke verbindingen voor u kunnen leggen in binnen- en buitenland
•
•
•
•
•

Managing Partners
Joris van Rijn (1976)
• Meer dan 20 jaar ervaring in corporate finance
• Voormalig oprichter van VRTwee: een corporate finance
boutique gespecialiseerd in het aantrekken van groei- kapitaal
en financiering voor (middel)kleine bedrijven
• Voormalig oprichter en partner van Capital-C Ventures: een
venture capital fonds voor innovatieve, snelgroeiende bedrijven
• Vervult verschillende posities als lid van de Raad van Advies bij
diverse bedrijven

Arjan Boonekamp (1970)
• Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van bedrijfsverkopen
van het MKB, M&A en groeifinanciering
• Ervaring met bedrijven in diverse sectoren van verschillende
omvang
• Ruime ervaring met binnenlandse en grensoverschrijdende
transacties, waaronder adviseur voor DGA’s en private equity,
voor zowel de kopende als de verkopende kant
• M&A ervaring bij ABN AMRO en The Royal Bank of Scotland

Transacties
Verkoop 5BY2
Sector: IT
Groeifinanciering Levitech
Sector: Semiconductor

MBO en overnamefinanciering Tchai
Sector: Retail
Groeifinanciering Plugwise
Sector: IT / Energie

Transacties
Verkoop 4Dental
Sector: Zorg
Verkoop Transportonderneming Van der Lee
Sector: Transport
Groeikapitaal Freshweb
Sector: IT

Strategische Investering
Sector: Zorg

Team
Josip Petrarca (1958) | Partner

Lars van der Veen (1992) | Analist

• Meer dan 35 jaar ervaring in de
begeleiding
en
financiering
van
ondernemingen

• In dienst getreden bij YES Corporate
Finance in 2017

• Voormalig bankier bij ABN AMRO en
Rabobank

• Bachelor behaald in Bedrijfskunde, twee
masters in Marketing en Financial
Management

• Meerdere (familie)bedrijven begeleid
met
overnames,
overdracht
en
verzelfstandiging, waaronder bedrijven
in IT en healthcare, en uitzendbureaus

• Ervaring
opgedaan
familiebedrijf

binnen

het

Feddo Tamminga (1983) | Partner

Ilmatar Lutje Schipholt (1988) | Analist

• Meer dan 10 jaar ervaring in Corporate
Finance

• In 2018 in dienst getreden bij YES
Corporate Finance

• Voormalig investment manager bij
Egeria, een Nederlandse investeringsmaatschappij gericht op bedrijven met
een ondernemingswaarde tussen de
€ 50 – 350 mln

• Bachelor behaald in Economie en
Bedrijfseconomie en een master in
Finance

• Betrokken geweest bij uiteenlopende
trajecten,
zowel
overnames
als
groeifinancieringen

• Ervaring opgedaan bij Rocket Internet,
Emendo Capital en Nedvest Capital

Succesvolle transacties
M&A

Groeikapitaal

Referenties
Marcel van den Burg (Directeur 4Dental)
2018

2018

“YES Corporate Finance verstaat de kunst om een
ondernemer en de onderneming succesvol te begeleiden in
het proces van een verkoop en daarbij rekening te houden
met de cultuur van de onderneming”.
Robert de Boeck (Directeur Antea, aandeelhouder 5BY2)
“YES Corporate Finance heeft een uitstekende, initiërende en
coördinerende rol bij het verkoopproces vervuld. Wij kunnen
hen van harte aanbevelen.”
Kim Tchai (CEO familiebedrijf Tchai)

2017

“Zonder YES Corporate Finance was dit nooit gelukt. We zijn
een goed team samen.”

Norbert Vroege (CEO Plugwise)
2017

2017

“YES Corporate Finance heeft ervoor gezorgd dat ik niet
alleen bezig hoefde te zijn met financiering.”

Ruud van der Lee (Directeur Transportbedrijf van der Lee)
“Hun zeer grote netwerk, de directe aanpak, de korte lijnen
en hun betrokkenheid maakt YES Corporate Finance een
betrouwbare partner in de verkoop.”

Corporate Finance boutique met groot internationaal netwerk
Missie
•
•
•
•

Klik op de link voor meer informatie:

www.aicanetwork.com

Klanten voorzien van lokale investment banking expertise op internationale schaal
Toegang bieden tot een netwerk op internationale basis
Het maximale halen uit regionale consolidatiekansen voor internationale klanten
Begeleiding van cross-border acquisities

Corporate Finance boutique met groot internationaal netwerk
Selectief lidmaatschap
• Reputaties, relaties en een bewezen trackrecord
• Kennis van de lokale markt, lokale bedrijven en lokale
investeerders

Focus op zowel bedrijven als investeerders
• Begaan met (middel)grote bedrijven met een
internationale focus en ambitie
• Gericht op lokale bedrijven die wereldwijd opereren
• Toegang verlenen en diensten verstrekken voor
internationaal georiënteerde Private Equity, Venture
Capital
en
andere
investeringsgroepen
zoals
familiebedrijven

Wereldwijd bereik
• AICA is actief in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en
Azië in 38 landen met meer dan 200 professionals

Contact details
YES Corporate Finance
Hooghiemstraplein 82
3514 AX Utrecht
Nederland
+31 (0)30 276 9234

Arjan Boonekamp | Managing Partner
M: +31 (0)6 8127 1573
E: boonekamp@yescf.nl

Joris van Rijn | Managing Partner
M: +31 (0)6 5083 9612
E: vanrijn@yescf.nl

Josip Petrarca | Partner
M: +31 (0)6 5171 9654
E: petrarca@yescf.nl

Feddo Tamminga | Partner
M: +31 (0)6 2280 6906
E: tamminga@yescf.nl

Lars van der Veen | Analist
M: +31 (0)6 2873 9437
E: vanderveen@yescf.nl

Ilmatar Lutje Schipholt | Analist
M: +31 (0)6 1826 1373
E: lutjeschipholt@yescf.nl

Volg ons op:

www.yescf.nl

www.aicanetwork.com

