‘Hands-on investor’ Nimbus weet wat het verschil maakt tussen
het slagen en het mislukken van een onderneming. De bedrijven
waarin Nimbus investeert, hebben doorgaans behalve aan kapitaal
ook behoefte aan expertise om hun situatie te verbeteren. Vaak is
dat een frisse en realistische kijk op productiemethodes, innovatie
en efficiency. Nimbus heeft vestigingen in Zeist en München. De
portefeuille bestaat uit een twintigtal ondernemingen met een
gezamenlijke omzet van meer dan een miljard euro.

5 veelgemaakte
ondernemersfouten
Paul Frohn
Nimbus
40

41

1
Vertrekken zonder plan B
4
Intern niet
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