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Haags softwarehuis in handen van Brits beursfonds
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Vier jaar na de oprichting komt het Haagse softwarehuis Authasas in handen van het Britse beursgenoteerde concern Micro
Focus.
Partijen hebben de miljoenendeal vanochtend bekendgemaakt. Authasas levert software waarmee gebruikers zich kunnen
identificeren op de computer en verwacht dit jaar een omzet te boeken van €2,5mln.
Het initiatief voor de overname is uitgegaan van Micro Focus dat de ambitie heeft om de software van Authasas wereldwijd te
gaan verkopen. De deal volgt op de overname door de Britten van een Amerikaans bedrijf, genaamd Net IQ, dat de
Nederlandse beveiligingssoftware levert aan zijn klanten. 'Vanwege de beoogde internationale uitrol van het softwareproduct
wilde Micro Focus ook zeggenschap hebben over Authasas', verklaart Maarten Derks van TIIN Capital. TIIN was bij het
Nederlandse softwarehuis betrokken als minderheidsaandeelhouder. De twee oprichters van het bedrijf, Reinier van der Drift
en Menno Stijl, hadden een meerderheidsbelang.
Stapelen
Investeerder TIIN noemt Authasas een voorbeeld van een start-up die door een beroep op een brede kring van geldschieters in
relatief korte tijd kan uitgroeien tot een wereldspeler. Het bedrijf is in 2011 van start gegaan met hulp van enkele 'angel
investors'. Een jaar later nam TIIN Capital een aandelenbelang en verschafte ook leningen. Vervolgens werd nog een informal
investor aangetrokken en heeft de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter voor een lening gezorgd.
'Met deze gestapelde wijze van financiering kan een bedrijf snel grote stappen zetten', zegt Derks.
TIIN heeft in 2011 ongeveer €1 mln neergeteld voor het minderheidsbelang. Daarop heeft de investeerder een rendement
behaald dat boven de doelstelling van 15% per jaar uitkomt. 'We zijn drieënhalf jaar aandeelhouder geweest, voor ons een
relatief korte periode', aldus de fondsbeheerder.
Authasas is gevestigd in The Hague Security Delta, een bedrijfsverzamelgebouw bedoeld voor IT-bedrijven die zich toeleggen
op cyber security.
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