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CA PAX  CA PIT AL  PART NER S  

Capax Capital Partners biedt investeerders inzicht in de markt van middelgrote bedrijven in Noordwest Europa met het oog op 

investeringsmogelijkheden. Capax Capital Partners is hierbij een vooruitstrevende aanbieder, coördinator en adviseur van 

privaat en project gerelateerd eigen vermogen en vreemd vermogen. Hoofdzakelijk richt Capax Capital Partners zich op 

situaties waarbij behoefte is aan gestructureerde en innovatieve financiering. Capax Capital Partners opereert in een 

internationale context waarbij haar focus voornamelijk ligt op het vormgeven en uitvoeren van portfoliostrategieën.  

  

ST RAT EG ISCH DOEL  

Een vooraanstaande Europese partner worden van wereldwijde investeerders in het samenwerken met waardecreërende 

bedrijven die competitieve lange termijn rendementen genereren.  

 

F OCUS  

Middelgrote bedrijven: Eigen vermogen 

Middelgrote bedrijven: Vreemd vermogen 

Middelgrote bedrijven: Alternatief vermogen 

 

SECT O REN  

Capax Capital Partners heeft ervaring met het verkopen, kopen en financieren van bedrijven en projecten in de volgende 

industrieën. In het afgelopen decennium hebben wij een visie op deze industrieën ontwikkeld. Wij verdiepen en verbreden 

onze kennis van deze industrieën voortdurend om zo interessante investeringsproposities te blijven genereren.   

 

 Agri 

 Automotive 

 Gezondheidszorg 

 Internet 

 Olie, gas en energie 

 Retail 

 Transport en logistiek 

 

O NZE  EXPERT ISE  

Middelgrote bedr i jven:  E igen vermogen  

Namens wereldwijde investeerders het scouten van bedrijven met een ondernemingswaarde tot EUR 25 miljoen gevestigd in 

Noordwest Europa.   

 

Wij als Capax Capital Partners: 

 Bieden een overzicht van de markt met middelgrote bedrijven als investeringsmogelijkheid in Noordwest 

Europa. 

 Verbeteren uw deelnemingenportfolio door het focussen en in andere gevallen juist het uitbreiden van uw 

investeringen, waarbij wij alert zijn op mogelijke risico’s. 

 Beschermen uw investeringen door continue monitoring en geven u feedback op het verloop van de 

investeringen. 

 

Middelgrote bedr i jven:  Vreemd vermogen  

Het genereren en aandragen van geschikte investeringsmogelijkheden aan verschaffers van vreemd vermogen in bedrijven in 

Noordwest Europa met een balanstotaal tot EUR 500 miljoen.  

 

Wij als Capax Capital Partners: 

 Ontwerpen uw korte en lange termijn financieringsstrategie voor individuele assets en portfolio’s. 

 Herstructureren uw huidige financieringsfaciliteiten en brengen deze in overeenstemming met de 

gegenereerde cash flows. 

 Brengen uw korte en lange termijn financieringsbehoeften in kaart en trekken hier passende 

financieringsfaciliteiten voor aan. 

 

Middelgrote bedr i jven:  Al ternat i ef  vermogen  

Voor bedrijven en projecten in Noordwest Europa met een ondernemingswaarde tot EUR 250 miljoen het opstellen van 

financiële structuren en instrumenten die zowel voor de kapitaalverschaffers als de gebruikers van dit kapitaal een specifieke 

risico- en rendementsverhouding oplevert die niet behaald kan worden door enkel gebruik te maken van conventioneel eigen 

en vreemd vermogen. 

 

Wij als Capax Capital Partners: 

 Bieden alternatieve investeringskansen voor eigen en vreemd vermogen. 

 Structureren hybride instrumenten voor bedrijven en projecten. 

 Managen en monitoren de investering voor de aanbieder van het hybride kapitaal. 


