Caple biedt ruimte voor de verdere groei en
consolidatie van Tandarts Today Holding (TTH), een
succesvolle middelgrote tandheelkundige
onderneming.
Caple heeft de uitbreiding en groei van de bedrijfsactiviteiten van TTH in Eindhoven gefaciliteerd
door een groeifinanciering van €1.000.000 te realiseren. De lening is bedoeld om de
acquisitiestrategie te ondersteunen en het werkkapitaal te versterken.
Opgericht in 2015 is TTH inmiddels gegroeid naar 10 regionale tandartspraktijken ondersteund
door een centraal servicecentrum en laboratorium. Het bedrijf heeft vestigingen in Brabant en
Gelderland maar een verdere regionale uitbreiding wordt in de toekomst niet uitgesloten. Door de
schaalgrootte in combinatie met een lokale aanwezigheid en de centrale ondersteuning is TTH in
staat om haar cliënten integraal kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden op lokaal niveau zonder
te moeten verwijzen. Daarnaast biedt de organisatie een efficiënte en prettige werkomgeving voor
tandheelkundige professionals waarbij een waaier aan specialismen geboden kan worden. De
schaalgrootte biedt tevens ruimte voor een investeringsprogramma zodat de vestigingen uitgerust
zijn met de meest moderne apparatuur en de nieuwste ontwikkelingen en technieken kunnen
bieden.
In nauwe samenwerking met onze businesspartner NLInvesteert is een 5 jarige blanco lening van
€1.000.000 gearrangeerd. Deze faciliteit financiert een drietal vervolginvesteringen, versterkt het
werkkapitaal en is naast de verstrekking door huisbankier ABN AMRO Bank ingepast in de
financieringsstructuur van de onderneming. Als adviseur heeft NLInvesteert de financiering
begeleid en het financieringsplan inclusief prognoses voor haar rekening genomen. Ook de
formele afwikkeling is actief ondersteund.

“De financiering van een acquisitie en consolidatiestrategie in een specifiek segment zoals de
tandheelkunde vraagt om flexibel maatwerk en een uitgekiende stapelfinanciering waarbij de
verschillende componenten perfect zijn afgestemd. Met deze eerste financiering voor TTH samen
met Caple hebben wij een mooie specifieke oplossing gearrangeerd. De huidige bank is ook
content met het aansluiten van Caple. Nog belangrijker is echter dat een goede en bewezen
zorgondernemer een stap verder in het realiseren van zijn ambities is gebracht."
Anthony J. Hoogeveen, Regiodirecteur, NLInvesteert

“Deze financiering is een goed voorbeeld van wat wij kunnen bieden. Voor een solide ambitieuze
zorgonderneming zoals TTH moet reguliere bankfinanciering veelal worden aangevuld om de
ambities te kunnen waarmaken. In dit soort gevallen biedt de gezamenlijke propositie met BNP
Paribas Asset Management aanvullend aan bestaande bankfinanciers (ABN AMRO Bank) veel
toegevoegde waarde.”
Jan Marius Louwerse, Head of Credit NL, Caple

