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Eerste uitgave nieuwsbrief NTV
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Noord Tech Venture.
Door middel van deze nieuwsbrief willen we u graag
informeren over alle ontwikkelingen rondom NTV. We zullen
u op deze wijze periodiek op de hoogte stellen van nieuwe
investeringen
en
nieuwsfeiten
geven
over onze
deelnemingen. Tevens zal in iedere nieuwsbrief een
gastcolumn verschijnen.

Noord Tech Venture investeert in gnTel B.V.
Noord Tech Venture heeft haar tweede deelneming
gerealiseerd: gnTel B.V. De investering wordt aangewend
voor verdere groei, uitbreiding van de marketing- en
salesactiviteiten en investeringen in hard- en software.
Noord Tech Venture verkrijgt een belang van 14,16% in
gnTel B.V.
GnTel is een innovatief telecombedrijf dat beschikt over een
zeer geavanceerd telecom platform, gebaseerd op
technologie die exclusief is ontwikkeld door TNO. De
kernactiviteiten van de organisatie zijn gebaseerd op drie
segmenten:
1. Click & Contact (C&C): Met C&C kan een bezoeker van
een internetpagina met 1 klik op een link gratis contact
maken met het vermelde telefoonnummer. Deze
techniek wordt toegepast door o.a. De Telefoongids
(www.detelefoongids.nl) en Ilocal (www.ilocal.nl);
2. Value Added VoIP Services: Binnen dit segment valt
een
compleet
dienstenportfolio
variërend
van
090x/0800-diensten
tot
op
VoIP
gebaseerde
oplossingen en van call center toepassingen tot
spraaktechnologie;

3.

Conferencing
Services:
gnTel
heeft
www.easyconference.nl ontwikkeld. Dé telefonische
vergaderdienst die zich onderscheidt door eenvoud
en gemak (tel: 0900-1970).

Het contact met gnTel B.V. is tot stand gekomen door
de betrokkenheid van de RUG Houdstermaatschappij
B.V. bij gnTel B.V. De heer Van Beusekom, vennoot van
Noord Tech Venture, is gevraagd namen Noord Tech
Venture zitting te nemen in de Raad van
Commissarissen.

TechnoPartner Seed capital regeling
Noord Tech Venture heeft een aanvraag ingediend in
het kader van de “Regeling seed capital” van
Technopartner. Op basis van de aanvraag is Noord
Tech Venture gepresenteerd aan een Adviescommissie.
Deze commissie heeft de aanvragen zodanig
gerangschikt dat een project hoger eindigt naarmate het
meer bijdraagt aan de doelstellingen van de regeling. In
e
deze rangschikking eindigde Noord Tech Venture als 7 .
De subsidie is vervolgens toegekend in volgorde van
rangschikking van de aanvragen, tot het beschikbare
budget van EUR 16 miljoen uitgeput was. Helaas is het
budget door hoger gerangschikte aanvragen uitgeput en
kon de aanvraag van Noord Tech Venture niet
gehonoreerd worden.
De “Regeling seed capital” kent een tweede tender,
eindigt op 15 oktober 2006. In deze tender is weer EUR
16 miljoen beschikbaar. Noord Tech Venture zal
opnieuw een aanvraag indienen en het fonds
presenteren aan de Adviescommissie. Voor meer
informatie over deze regeling kunt u kijken op
www.technopartner.nl

Informatie
Noord Tech Venture C.V.
Zernikelaan 6
9747 AA Groningen
Tel. + 31 (0)50 363 29 18
info@noordtechventure.nl
www.noordtechventure.nl
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u op
de verzendlijst worden geplaatst? Maakt u dit dan
kenbaar via info@noordtechventure.nl

Foto: directeur John Ouderling van gnTel B.V voor het gebouw van
het rekencentrum waar gnTel B.V. is gevestigd.

Voor vragen of reacties over de nieuwsbrief kunt u
contact opnemen via bovenstaande adresgegevens.

Organ Assist B.V.

Gastcolumn Jaap Wolters

Organ Assist B.V. is opgericht in 2005 en heeft als
kernactiviteit het ontwikkelen en vermarkten van
(donor)orgaan ondersteunende en orgaan preserverende
technieken. Organ Assist richt zich met name op de
ontwikkeling van het onder perfusie transporteren van nieren
en levers en eventueel op langere termijn voor longen en
hart. De in-house ontwikkelde pomptechniek, genaamd
ECOPS, is afzonderlijk verkoopbaar. Noord Tech Venture
heeft een belang van 15,83% verworven in Organ Assist op
basis van milestonefinanciering.

Jaap Wolters is directeur van
Hanzevast BV en voorzitter van de
Kamer van Koophandel Groningen.
Hij heeft meegewerkt aan de
oprichting van Noord Tech Venture en
is oud-lid van de Raad van Toezicht.

De voortgang van Organ Assist verloopt nog altijd volgens
planning. De technische ontwikkeling van de ECOPS (Extra
Corporeal Organ Procurement System) een apparaat
waarmee organen in het lichaam van de donor gespoeld,
gekoeld en van zuurstof voorzien worden, is afgerond en
gestart is met het uitvoeren van dierproeven in het dierenlab
van de RUG. Medio september staat de audit gepland voor
ISO en CE-certificering. Indien de ECOPS wordt
gecertificeerd is het gereed om te worden verkocht.
In samenwerking met het Universiteitsziekenhuis van
Barcelona en met Prof. dr. R.J. Ploeg van het UMCG is in juli
gestart
met
een
dierexperimenteelonderzoek
met
transplantaties van Non-Heart beating varkenslevers. Deze
leverperfusiedoos wordt in deze experimenten vergeleken
met de standaard transportmethode (Cold Storage). In de
leverdoos worden donorlevers met behulp van een
pompsysteem onder koeling continue gespoeld en van
zuurstof voorzien. De verkregen data worden door Organ
Assist
gebruikt
voor
de
certificering
van
de
leverperfusiepomp, dat gepland staat voor 2007. De
onderhandelingen over de aankoop van het patent van de
draagbare hypotherme leverperfusiepomp door Organ Assist
van de Technologiestichting STW zijn in een afrondende
fase. De verwachting bestaat dat de overdracht in het derde
kwartaal van 2006 wordt bewerkstelligd.
In het derde kwartaal 2006 zal Organ Assist verzoeken tot
storting van de eerste aanvullende tranche. De uitgaven van
Organ Assist blijven tot op heden ruim binnen de begroting.

Schets van de ECOPS

Foto van het prototype van
de Organ Assist leverbox

Mens ontmoet mens
Beleggen anno 2006 is niet eenvoudig! Wereldwijd
wordt handenwringend gezocht naar alternatieven voor
de (lage) renteproducten, die in combinatie met inflatie
en belastingheffing een rendement opleveren van “nul
plus een beetje”.
Deze “beleggingsdruk” zorgt voor een enorme vraag
naar vastgoedinvesteringen. Helaas is er onvoldoende
vastgoed, om ook maar voor tien procent aan deze
vraag te voldoen. De miljarden die op dit moment door
de voornamelijk Angelsaksische private equity
verschaffers rondom de globe gejaagd worden, in een
zoektocht naar steeds omvangrijkere en spannendere
“merges and acquisitions” zijn mede daarvan een
gevolg.
Minder partijen zijn bereid om te investeren in een “startup”. Wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan,
neemt de animo hiervoor wel toe.
a. De commerciële potentie van het “product” moet
beoordeeld kunnen worden.
b. Het aanvangsrisico moet met co-investoren
gedeeld kunnen worden.
c. Het veelal ontbrekende ondernemerschap van de
“uitvinder” moet gecompenseerd kunnen worden.
Hoewel de naam van ons fonds, “Noord Tech Venture I”,
vooral associaties oproept met het Noorden, Techniek
en Kapitaal, herbergt het een boeiend antwoord op hoe
aan bovenstaande voorwaarden tegemoet te komen.
Om voorstellen goed te beoordelen, kan NTV door haar
relatie met de RUG een beroep doen op de daar
werkzame deskundigen. Daarnaast staat NTV helemaal
vooraan bij het aanbieden van mogelijke proposities
door de RUG. De bijzondere omstandigheid dat er
speciaal voor Noord-Nederland overheidsgelden
beschikbaar zijn om mee te participeren in nieuwe
economische initiatieven, levert de noodzakelijke coinvesteerder. De invulling van de derde voorwaarde,
tevens het lastigste probleem, zit verscholen in de opzet
van het fonds. Investeerders dragen niet alleen bij met
geld, maar tevens met tijd, kennis en ervaring. Ervaren
ondernemers uit diverse sectoren investeren mee en
zijn tevens bereid om op hun vakgebied te adviseren
en/of eventueel een “uitvinder” te begeleiden bij zijn
eerste schreden als entrepreneur .
Het is de factor “Mens ontmoet Mens” die het NTV-fonds
zo kansrijk en veelbelovend maakt.

Seminar RUG Houdstermaatschappij BV
Op 24 november organiseert de RUG Houdstermaatschappij ter ere van haar tienjarig bestaan een seminar met als
thema: ‘Meer fundament onder start-ups’. Het seminar vindt plaats vanaf 14.00 uur in congrescentrum Meerwold, te
Groningen. Er zal worden gesproken door Mr. Wientjes, Dr. Nickolson en Prof. dr. Dijkhuizen. Tevens zal een
forumdiscussie onderdeel van het programma uitmaken. U bent van harte welkom dit seminar bij te wonen. Meer
informatie vindt u op onze website www.holding,rug.nl.

