vanwaarde

detransactie

“De transactie had niet
soepeler gekund”
Bij veel ondernemers is wel bekend dat een RV toegevoegde waarde heeft bij bedrijfsoverdrachten.
Een RV kan echter ook een betekenisvolle rol vervullen als het gaat om een financieringstransactie.
Zo begeleidde Hans Minnaar, Directeur van en RV
bij Florijnz Corporate Finance, het bedrijf Leapp bij
het verkrijgen van groeikapitaal.

“Bij een financieringsaanvraag doe je nagenoeg hetzelfde als bij de waardering van een
bedrijf voor koop of verkoop”, vertelt Minnaar. “Je moet goed het business model van
het bedrijf in beeld brengen, maar vooral het
toekomstperspectief van de onderneming zo
goed mogelijk vertalen in financiële prognoses. Eigenlijk geef je een integraal advies aan
het bedrijf.” Minnaar is al langere tijd betrokken bij Leapp. “Zo ondersteun ik bijvoorbeeld
bij vraagstukken wat betreft verdere groei en
bij de invulling van het Management Team. Dat
ik ook voor de financieringsaanvraag werd benaderd was dan ook een logische stap.”
Samenwerking zorgt voor succes
Het financieringstraject verliep bijzonder
soepel. Binnen tweeënhalve week was het
traject afgerond. Dat komt volgens Minnaar
mede door de professionaliteit van Rogier
van Camp, CEO van Leapp. Minnaar: “Als
RV kun je het resultaat zo’n 15 tot 20 procent
beïnvloeden. Maar kromme cijfers praat je niet
recht. Van Camp heeft zijn cijfers goed op orde
en heeft bovendien een realistisch en goed

onderbouwd toekomstperspectief. Dat zorgt
voor een goede samenwerking en daar zit
zeker een stukje van het succes in. Het enige
struikelblok dat ik voorzag was de voorzichtigheid van de banken, maar ook dat verliep
boven verwachting. Er werd toekomstgericht
meegedacht. Uiteindelijk wilden meerdere
banken Leapp graag in de boeken hebben.
Daar heeft Rogier op plezierige wijze de vruchten van geplukt.”
RV maakt transactie beter
Volgens Van Camp had het traject niet beter gekund. “Het is precies verlopen zoals ik
vooraf wenste. Naar aanleiding van eerdere
opdrachten die ik aan Minnaar uitbesteedde,
heb ik veel vertrouwen in hem gekregen. Hij
is zeer kordaat, to-the-point, vakinhoudelijk
sterk en hij heeft een groot netwerk. Daarnaast
hebben we de juiste klik. Bovendien vulden we
elkaar goed aan in de diverse gesprekken met
de banken.” Van Camp raadt andere ondernemers dan ook zeker aan een RV in de arm
te nemen bij dergelijke transacties. “Je weet
niet wat je niet weet. Daardoor is de toege-

voegde waarde van een RV zeer groot. Voor
Leapp heeft de transactie daardoor heel goed
uitgepakt.”

Hans Minnaar

Rogier van Camp, CEO van Leapp
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