
INVESTEREN IN DE HAVENSECTOR VAN DE TOEKOMST 
IN DE HAVENSECTOR WORDT ALTIJD VOORUITGEDACHT. BEDRIJVEN DIE 
FOCUSSEN OP VERNIEUWING, DUURZAAMHEID EN TECHNOLOGIE KRIJGEN 
DAAROM ALLE RUIMTE. HET ROTTERDAM PORT FUND DRAAGT HIER GRAAG 
AAN BIJ EN HELPT VERNIEUWENDE ONDERNEMINGEN EEN STAP VERDER. 
HET FONDS GEEFT INVESTEERDERS DE MOGELIJKHEID DE HAVENECONOMIE 
VAN DE TOEKOMST VORM TE GEVEN EN HUN EIGEN MAATSCHAPPELIJKE 
EN DUURZAME DOELEN TE VERWEZENLIJKEN. HUN KAPITAAL, KENNIS 
EN NETWERK HEEFT DIRECT POSITIEVE EN BLIJVENDE IMPACT OP DE 
DYNAMISCHE HAVENSECTOR.

VERNIEUWENDE ONDERNEMINGEN 
 

Het Rotterdam Port Fund (RPF) investeert in snelgroeiende ondernemingen die onderdeel 
zijn van de transitie van de huidige havensector naar de havensector van de toekomst. De 
producten, diensten en/of technologieën van deze ondernemingen onderscheiden zich op 
het gebied van duurzaamheid, ICT, veiligheid en/of onderhoud. De ondernemingen kunnen 
actief zijn in diverse havensectoren: transport & logistiek, energie & raffinage en/of offshore 
& maritiem. Het RPF voorziet in de kapitaalbehoefte om verdere groei en langdurige 
bedrijvigheid te realiseren. Aantrekkelijke marktvooruitzichten en optimaal rendement staan 
uiteraard voorop, maar ook de mogelijkheid bij te dragen aan een positieve, maatschappelijke 
en duurzame verandering van de haven maakt investeren in het RPF uniek.

FINANCIËLE DOELSTELLING
 

Het Rotterdam Port Fund heeft een maximale omvang van €75 miljoen. Hiermee wordt in 
10 tot 15 ondernemingen geïnvesteerd; de investering per onderneming is maximaal €10 
miljoen. Het fondsmanagement stelt vooraf duidelijke doelstellingen vast en zal met zijn 
jarenlange ervaring, netwerk en expertise de ondernemingen actief adviseren, begeleiden 
en monitoren. 

FONDSMANAGEMENT
Het Rotterdam Port Fund is een onafhankelijk investeringsfonds dat eind 2016 is opgericht. 
Het is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam, NIBC Bank, InnovationQuarter en 
Koninklijke Doeksen, alsmede de Rotterdamse ondernemers Peter Goedvolk en Luc Braams.

 

Het fonds wordt geleid door een uitgebalanceerd team met zowel financiële expertise als 
kennis van de haven. Het diverse team bestaat uit actieve en betrokken deskundigen met 
een uitgebreid en relevant netwerk en heeft alles in huis om de haven van de toekomst vorm 
te geven. 
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SECTOR FOCUS / THEMA’S GEOGRAFIE

• Transport & logistiek
• Energie & raffinage
• Offshore & maritiem

• Haven gerelateerde 
bedrijven en initiatieven

• Focus op Nederland, 
België en Duitsland

• Overig EU en wereldwijd 
beperkt mogelijk• Veiligheid en onderhoud

• ICT
• Duurzaamheid

TYPE ONDERNEMINGEN INVESTERINGEN

• Bedrijven met een onder-
scheidende propositie in de 
havensector

• Gedreven en competent 
managementteam, bereid 
tot co-investering

• Kapitaalbehoefte om groei 
te realiseren

• Partnerschap met 
ondernemer

• Meerderheids- en 
minderheidsbelangen

• Investeringen van € 2 - 10 
miljoen


