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Ohpen vindt in NPM Capital nieuwe
investeerder
24 april 2019 09:28 | Suzanne Martens

Topic Fintech 

Het Amsterdamse fintechbedrijf Ohpen
krijgt een nieuwe aandeelhouder. Het gaat
om het investeringsbedrijf NPM Capital, dat
35 procent van de aandelen overneemt van
de huidige investeerder Amerborgh. Ohpen
wil met de nieuwe geldschieter
schaalvergroting in nieuwe markten
realiseren.

Ohpen, opgericht in 2009, levert een (saas)-
platform voor banken en andere financiële instellingen om de spaar- en beleggingsadministratie af
te handelen. Amerborgh Nederland investeert sinds tien jaar in het Amsterdamse fintechbedrijf. 

Amerborgh verkoopt nu iets minder dan de helft van zijn aandelen, 35 procent, aan een andere
investeerder: NPM Capital uit Amsterdam. Die organisatie zegt Ohpen al langer op het vizier te
hebben staan en gaat het fintechbedrijf ondersteunen in zijn toekomstige groei. Amerborgh
behoudt de meerderheid van aandelen, rond de veertig procent.

Matthijs Aler, algemeen directeur van Ohpen, vertelt dat Ohpen met NPM Capital en Amerborgh
als aandeelhouders een ‘uitgebalanceerde aandeelhoudersstructuur voor de lange termijn’ heeft.
De investeerders ondersteunen het bedrijf om de toekomstige (internationale) groei en
schaalvergroting te financieren. ‘We zijn we nu actief in de markt van middelgrote banken, maar
richten ons dit jaar en komend jaar op de Nederlandse pensioensector, waar we de
beleggingsadministratie voor premieregelingen willen verzorgen. Ook willen we grootbanken in
Nederland als klanten optekenen.’

Vooral nationaal
De ceo laat weten dat het nu enkele klanten in Nederland bedient, waaronder Aegon, Nationale-
Nederlanden en de Volksbank. Een internationale groei staat op de korte termijn nog niet op de
planning. 'Wel zijn Nederlandse financiële instellingen actief in het buitenland, waaronder België.
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Als zich daar een kans voordoet om in samenwerking met een Nederlandse partij iets te doen,
dan wordt dat zeker overwogen. Internationale klanten optekenen is nog geen doelstelling; dat is
iets voor op de lange termijn.'

Ohpen haalde begin 2018 een investering van 25 miljoen euro bij Amerborgh op. ‘Hier kunnen we
nog op vooruit’, aldus de ceo. De organisatie heeft ruim 120 medewerkers in dienst op vestigingen
in Amsterdam (hoofdkantoor) en Barcelona (softwareontwikkeling).
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4.500 km glasvezelnet als ICT fundament voor
bruggen, tunnels, sluizen en keringen
Een brug die zelf een seintje geeft als er onderhoud nodig is, slimme vervoersnetwerken
waarin (vracht)auto’s zonder tussenkomst van bestuurders deelnemen aan het verkeer…
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AdvertorialOverheid 360° het podium voor innovatie!
Wist u dat meer dan de helft van de gemeenten in Nederland op dit moment worstelt met de digitale
transformatie. Misschien kan uw product of service hen verder helpen? Als partner van Overheid 360° krijgt u
de kans om een onvergetelijke indruk achter te laten. Direct informatie aanvragen
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