PRESS RELEASE
NewPort Capital expands its team
20 December 2018
NewPort Capital (“NewPort”) is pleased to announce the recent hiring of Peter van den Anker and Marijn Baartmans
which further strengthens its entrepreneurial investment team.
“We are excited to welcome these two experienced hires to the NewPort team. Both Peter and Marijn will play key roles
in supporting our continued growth as we recently closed our maiden fund at the hard cap of EUR 90 million, well
exceeding our target of EUR 50 million. We are proud to be able to continue to build a best in class team of
professionals with a shared passion for dynamic businesses in the Dutch lower mid-market and are confident they will
support NewPort’s continued success in the years to come”, said Rob van der Laan, Founder and Managing Partner at
NewPort.
Peter van den Anker joined NewPort as an Investment Director bringing some 12.5 years of Leveraged Finance and Private
Equity experience. Prior to joining NewPort, Peter was responsible for the equity solutions team of NIBC Mezzanine &
Equity Partners where he was active in the Dutch mid-market buy-out segment. Peter started his career at ING Bank
where he held various investment banking positions during a period of 9 years, most recently serving as a Director of the
Acquisition Finance & Structured Lending department. Peter holds an MSc in Finance, Banking & Insurance from VU
Amsterdam University.
Marijn Baartmans joined the NewPort team as an Investment Analyst, having some 2.5 years of experience in mid-market
M&A and Corporate Finance. Prior to joining NewPort, Marijn was an Analyst in the Corporate Finance Mid-Market team of
ING Bank where he actively worked together with Dennis Hofmans, current Investment Manager at NewPort, as former
colleagues. Marijn holds a BSc in Science, Business & Innovation with a Minor in Political Sciences from VU Amsterdam
University and an MSc in Financial Market & Regulations with the Duisenberg Honours Programme and currently is a Level
2 CAIA candidate.
Commenting on the team expansion, Melvin Sie, Investment Director said: “With the two new additions, our team now
comprises a total of 7 professionals with broad experience in the fields of Private Equity, M&A, Corporate Finance and
Transaction Services which allows us to actively support further growth of our portfolio companies. We look forward to
working with Peter and Marijn, and our team will undoubtedly benefit from their skills and experience in seeking
attractive investment opportunities in the Dutch lower mid-market and creating lasting shareholder value over the long
term”.
About NewPort
NewPort Capital is an independent private equity firm focused on investing in Dutch based mid-market companies with a
proven track record, considerable growth potential and a strong and ambitious management team. Its current fund,
NewPort Buyout Fund I Coöperatief U.A., attracted commitments (EUR 90 million) from a combination of successful Dutch
entrepreneurs and family offices as well as a number of institutional investors both from Europe and North America,
complemented by the NewPort team. With business owners from over 25 sectors on its side, NewPort can justifiably claim
to be an entrepreneurial investor. NewPort’s strength lies in providing strategic, financial and operational expertise,
leveraging on its extensive network and offering growth capital. NewPort is focused on investments in companies in the
manufacturing business or (financial) services industries, as well as the food and packing sectors. Typically, these
companies have an annual operating profit ranging between EUR 2 and EUR 7 million. Current portfolio companies
include:




Cow Hills Retail – a preeminent supplier of international omnichannel software solutions (point of sale) for the
retail industry;
Clifford Electronics Benelux – a renowned provider of automotive telematics and technology-based safety &
security solutions in the Netherlands, Belgium and Luxembourg, and
Lamme Textile Management – a long established player in the textile services industry providing both industrial
laundry services as well as linen supply (rental and sales) to customers in the international airline industry,
hospitality and food & beverage market.

Also see www.newport.capital for more information on the full NewPort team and its current portfolio companies.

PERSBERICHT
NewPort Capital investeert in uitbreiding team
20 december 2018
NewPort Capital (“NewPort”) kondigt vandaag aan dat zij haar ondernemende Private Equity team heeft uitgebreid met
Peter van den Anker en Marijn Baartmans.
“Wij zijn zeer verheugd om deze twee ervaren krachten toe te voegen aan ons NewPort team. Recent hebben wij de
financieringsronde van ons eerste fonds succesvol afgerond op de limiet van EUR 90 miljoen, fors boven het
doelvermogen van EUR 50 miljoen, en zowel Peter als Marijn zullen een belangrijke rol vervullen in het ondersteunen
van onze verdere groei. Wij zijn trots dat wij instaat zijn om ons ‘best in class’ team verder te versterken met gedreven
professionals met een gemeenschappelijke passie voor ondernemende bedrijven in het Nederlandse middensegment en
zijn ervan overtuigd dat zij de komende jaren een sterke bijdrage zullen hebben aan het succes van NewPort”, aldus Rob
van der Laan, oprichter en Managing Partner van NewPort.
Peter van den Anker is benoemd tot Investment Director en heeft circa 12,5 jaar ervaring op het gebied van Leveraged
Finance en Private Equity. Voor zijn overstap naar NewPort was Peter verantwoordelijk voor het equity solutions team
van NIBC Mezzanine & Equity Partners waar hij actief was in het Nederlandse mid-market buy-out segment. Peter is zijn
carrière gestart bij ING Bank waar hij gedurende 9 jaar diverse functies heeft gehad binnen de investment banking divisie
en meest recentelijk actief was als Director Acquisition Finance & Structured Lending. Peter behaalde zijn MSc in
Finance, Banking & Insurance aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Marijn Baartmans is toegetreden als Investment Analyst en heeft circa 2,5 jaar ervaring op het gebied van mid-market
M&A en Corporate Finance. Voor zijn komst naar NewPort was Marijn werkzaam als Analyst in het Corporate Finance MidMarket team van ING Bank waar hij als collega’s intensief samen heeft gewerkt met Dennis Hofmans, Investment Manager
bij NewPort. Marijn heeft zijn MSc in Financial Markets behaald aan het Duisenberg Honours Programme. Tevens heeft hij
een bachelor binnen de exacte wetenschappen verkregen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is hij een CAIA Level
II Candidate.
Als toelichting op de teamuitbreiding zegt Melvin Sie, Investment Director bij NewPort: “Met deze twee toevoegingen
bestaat ons team nu uit 7 professionals met ruime ervaring op het gebied van Private Equity, M&A, Corporate Finance en
Transaction Services. Hiermee zijn wij uitstekend geëquipeerd om onze participaties verder te ondersteunen in haar
groeistrategie. Wij kijken ernaar uit om samen te werken met Peter en Marijn waarbij hun ervaring ongetwijfeld zal
helpen in het identificeren van aantrekkelijke investeringskansen in de Nederlandse ‘lower mid-market’ en het creëren
van aandeelhouderswaarde over de lange termijn”.
Over NewPort
NewPort Capital is een onafhankelijke participatiemaatschappij die zich focust op investeringen in Nederlandse midmarket bedrijven met een bewezen track record, stevig groeipotentieel en een sterk en ambitieus management team.
Het kapitaal van het huidige fonds, NewPort Buyout Fund I Coöperatief U.A. (EUR 90 miljoen), is bijeengebracht door een
combinatie van succesvolle Nederlandse ondernemers en family offices alsmede een aantal institutionele beleggers uit
zowel Europa als Noord-Amerika, aangevuld met het NewPort team. Met ondernemers uit ruim 25 verschillende sectoren
aan haar zijde is NewPort oprecht een ondernemende en betrokken investeerder. De kracht van NewPort is het brengen
van strategische, financiële en operationele expertise, een uitgebreid netwerk en groeikapitaal. NewPort, richt zich op
investeringen ondernemingen met een operationele jaarwinst van EUR 2 tot EUR 7 miljoen in de volgende sectoren: food,
verpakkingen, maakindustrie, financiële - en zakelijke dienstverlening. Huidige portfolio bedrijven zijn:




Cow Hills Retail – marktleider in internationale omnichannel software oplossingen (point of sale) voor de retail
industrie;
Clifford Electronics Benelux – een leidende speler op het gebied van telematica oplossingen en hoogwaardige
auto-elektronica gericht op voertuig-veiligheid en beveiliging in Nederland, België en Luxemburg, en
Lamme Textile Management – een vooraanstaand dienstverlener in reiniging, beheer en voorziening van textiel
aan de internationale luchtvaart alsmede hotellerie en horeca.

Zie ook www.newport.capital voor verdere informatie over het volledige NewPort team en haar deelnemingen.

