Avedon Capital Partners kondigt verkoop van Robidus aan AEGON aan
Amsterdam, maandag 16 juli 2018 - Avedon Capital Partners en Management hebben de verkoop
aangekondigd van Robidus, een toonaangevende leverancier van diensten en software op het snijvlak van
arbeidsparticipatie, verzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland, aan verzekeraar AEGON. De verkoop
zal worden afgerond na goedkeuring door de toezichthouders.
Zowel het management van Robidus als Avedon zijn zeer tevreden met de transactie. Hiermee wordt de
strategie voor waardecreatie bevestigd die sinds 2015 in een nauw partnerschap door beide partijen actief
is nagestreefd.
Robidus, opgericht in 2003 en gevestigd in Nederland, heeft zeer gespecialiseerde deskundigheid opgebouwd
over het uitvoeren van de wettelijk vereiste taken en verantwoordelijkheden en het beheersen van de kosten
waarmee Nederlandse werkgevers bij verzuim en arbeidsongeschiktheid te maken hebben. Dit diepgaande
inzicht in de complexiteit van werknemersverzuim en arbeidsongeschiktheid stelt Robidus in staat in te spelen
op de dynamiek in deze markt. Kenmerkend zijn de voortdurende veranderingen in wetten en regels op het
gebied van de sociale zekerheid, de toenemende aandacht voor arbeidsproductiviteit en de gevolgen van de
vergrijzing.
Met steun van Avedon heeft Robidus de afgelopen drie jaar zijn winst bijna verdubbeld. Dit gebeurde zowel
door autonome groei als door de ontwikkeling van een sterk ondersteunend softwareplatform. Robidus heeft
een sterke klantenbasis opgebouwd. Meer dan 90% van de omzet betreft trouwe klanten, waardoor er een zeer
stabiele basis is voor toekomstige groei.
Alfred Tulp en Ronald Kolk van Avedon Capital Partners: "De afgelopen jaren heeft Robidus zich ontwikkeld tot
een tech-enabled bedrijf met een grondige kennis van de markt en een volledig dienstenaanbod. We zijn er
trots op dat we het bedrijf hebben kunnen ondersteunen met het doen van de noodzakelijke investeringen. We
zijn ervan overtuigd dat Robidus in AEGON een uitstekende strategische partner heeft gevonden om een mooie
toekomst voor het bedrijf te waarborgen."
Sven Kelder, CEO van Robidus."We zijn dankbaar dat Avedon de forse investeringen in onze organisatie en onze
software-ontwikkeling heeft ondersteund. Zo konden we samen een toonaangevend technologisch platform
voor verdere groei creëren. In deze volgende groeifase zal Robidus profiteren van de kennis en expertise van
AEGON, met behoud van onze eigen, onafhankelijke positie."
Robidus
Robidus biedt gespecialiseerde diensten op het gebied van sociale zekerheid in Nederland en is de enige
geïntegreerde speler op de markt. De onderneming is met name actief bij ondernemingen met meer dan 500
fte, vooral in de sectoren gezondheidszorg en semi-overheid. Haar activiteiten omvatten: i) oplossingen voor
risicobeheer en verzekeringsbemiddeling; ii) inzetbaarheid interventies; iii) beheer van verzuim en invaliditeit;
iv)geïntegreerde naleving van regelgeving. Robidus is gevestigd in Zaandam, met een tweede locatie in
Breukelen, en er zijn meer dan 300 mensen werkzaam. Ga voor meer informatie naar www.robidus.nl
Avedon Capital Partners
Avedon Capital is een leidende private equity investeerder in kleine tot middelgrote bedrijven in de Benelux en
Duitsland. Avedon investeert in ondernemingen met sterke oprichters/eigenaars en managementteams die
onderscheidende en ambitieuze groeiplannen hebben. Daarvoor is veelal een fundamentele verandering nodig
waarbij Avedon nauw samenwerkt met de ondernemingsleiding om deze plannen te realiseren. Het team van
Avedon is gevestigd in Amsterdam en Düsseldorf en beheert ruim €500 miljoen aan kapitaal. Avedon zoekt
kansen in niches in vier sectoren: i) Software & Technology; ii) Business services; iii) Industry & Engineering;
and iv) Consumer products & Leisure. In de loop der jaren heeft het team 23 groeiende bedrijven ondersteund
op het vlak van strategische (her)positionering, omzetgroei, human capital en operationele verbeteringen.
Avedon heeft een zeer sterk track record als het gaat om ondersteuning van groei. Meer weten?
www.avedoncapital.com
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