PERSBERICHT NEDERLANDS
Succesvolle financieringsronde voor innovatief beademingsapparaat van Ventinova
Eindhoven, 26 november 2015 – Ventinova Group B.V. heeft een succesvolle tweede
financieringsronde afgerond met haar bestaande aandeelhouders Holland Venture en
de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Daarnaast is een nieuwe
aandeelhouder toegetreden, InvestInFuture, en een aantal informal investors.
Ventinova ontwikkelt en verkoopt innovatieve medische producten op het gebied van
luchtweg management en patiënt beademing. Deze financiering stelt Ventinova in staat
om de marktintroductie van haar nieuwe automatische beademingsapparaat te
realiseren. Tevens zal zij haar organisatie en salesnetwerk verder versterken en
uitbreiden.
Ventinova, opgericht in 2013, heeft de “Expiratory Ventilation Assistance techniek”
ontwikkeld, beter bekend als EVA®. De huidige producten Ventrain® en Cricath® worden
wereldwijd al in meer dan 20 landen verkocht. Met deze bestaande producten is de EVA®
techniek binnen de ziekenhuizen op de kaart gezet. Nu wordt het tijd voor de
marktintroductie van het nieuwe geautomatiseerde product en de CNB tube.
Het opgehaalde geld zal onder andere gebruikt worden voor het opzetten van diverse
patiëntenstudies in samenwerking met University Hospital of Freiburg (Germany), Henri
Mondor (Paris, France) and Yale (New Haven, USA). Daarnaast zal het team versterkt
worden en zal Ventinova zichtbaar zijn op grote congressen als de Euroanaesthesia 2016 in
Londen en de American Society of Anesthesiologists in Chicago.
Naast de enkele miljoenen uit deze financieringsronde, ontving Ventinova recent een EU
subsidie van EUR 1,9 miljoen. Een waardevolle kwaliteitsstempel waarbij zij als derde
geselecteerd werd uit 269 aanvragen.
Dirk van Asseldonk, CEO Ventinova Medical B.V., zegt het volgende over de succesvolle
financieringsronde: “Ik ben zeer tevreden met de aangetrokken financiering door de
bestaande en nieuwe aandeelhouders. Zij begrijpen wat innovatieve ondernemingen in de
zorgsector nodig hebben om ambities werkelijkheid te laten worden. Ik kijk dan ook erg
uit naar de marktintroductie van ons nieuwe beademingsapparaat en CNB tube.”
Edgard Creemers, directeur van InvestInFuture, is content met de investering: “Wij zien in
Dirk van Asseldonk een professionele en enthousiaste ondernemer die met dit
levensreddende product het verschil gaat maken bij de acute zorg en in de ziekenhuizen.”
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Over InvestInFuture
InvestInFuture is een onafhankelijke participatiemaatschappij die investeert in innovatief
ondernemerschap van jonge ondernemers in de BeNeLux. Dit doet InvestInFuture door
risicokapitaal in de vorm van aandelenvermogen te verstrekken en bij te dragen aan de

start-up en/of ontwikkeling van de onderneming door inbreng van kennis en haar netwerk.
Daarnaast investeert InvestInFuture in bedrijven die zich richten op de verbetering van de
toekomstkansen van jongeren door producten te bieden voor jongeren.
Voor meer informatie over InvestInFuture en haar bestaande deelnemingen zie: https://
investinfuture.nl/.
Over de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)
Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vormen de aanjager voor
economische ontwikkeling en daar wordt heel Brabant beter van. Om de Brabantse
economie te laten groeien ondersteunt de BOM ondernemers op verschillende manieren.
De BOM investeert risicodragend in startende en groeiende innovatieve ondernemingen;
smeedt samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden en instellingen; trekt
buitenlandse bedrijven aan en (her)ontwikkelt bedrijfslocaties.
BOM Capital
BOM Capital is de investeringstak van de BOM. Zij heeft 250 miljoen onder beheer en heeft
geïnvesteerd in enkele fondsen en in 45 portfolio-ondernemingen, waarvan 15 in Life
Sciences en Medtech.
Voor meer informatie over de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en haar
bestaande deelnemingen zie: www.bom.nl.
Over Holland Venture
Holland Venture is een onafhankelijke participatiemaatschappij die investeert in
veelbelovende Nederlandse ondernemingen binnen de thema’s HealthCare en Technology.
Via het Holland Venture Zorg Innovatie Fonds investeert zij in jonge innovatieve
Nederlandse ondernemingen die actief zijn binnen de zorgsector en een aanzienlijke
groeipotentie kennen. Op een professionele wijze ondersteunt Holland Venture haar
participaties bij het realiseren van groei. Zij streeft met haar investeringen in de zorg niet
alleen naar financieel rendement, maar ook naar zorgrendement waardoor de zorg beter
én goedkoper wordt.
Voor meer informatie over Holland Venture en haar bestaande deelnemingen zie:
www.hollandventure.com.

