
Curie Capital start nieuw life sciences seedfonds

AMSTELVEEN, October 5, 2022 - Curie Capital, een fonds voor biomedische start-ups maakt
vandaag de uitbreiding bekend met een nieuw seedfonds.

In 2018 hebben de Managing Partners Mariette van der Velden en Han de Groot Curie
Capital’s eerste fonds opgericht met RVO, dat in de afgelopen vier jaar heeft geïnvesteerd in
jonge veelbelovende Nederlandse life sciences ondernemingen zoals Citryll, Sirius Medical
Systems, TargED Biopharmaceuticals en Cleara Biotech. Met het nieuwe fonds kan Curie
Capital nog meer healthcare start-ups funden binnen de brede focus van pre-Seed, Seed
en/of Series A rondes voor de ontwikkeling van biopharmaceuticals, medtech, diagnostics en
digital health.

Curie Capital investeert in de risicovolle vroege fase en helpt proactief de bedrijven om hun
business case te versterken met nodige proof of principle studies, validatie van de business
strategie of hulp bij het aantrekken van specifieke expertise bij het team en benaderen van
nieuwe investeerders uit hun netwerk voor de volgende ontwikkelfase.

“We zijn er trots op dat RVO onze volledige aanvraag van zes miljoen euro heeft toegekend
aan Curie Capital, in een compleet overschreven tender voor Seed Capital.” zegt Han de
Groot. “De overheid erkent duidelijk dat Curie Capital met haar eerste fonds inderdaad
succesvol heeft laten zien precies die hands-on support te bieden aan start-ups en een mooie
portfolio op te bouwen van bedrijven, die een impact maken voor een betere behandeling
van patiënten.“

Mariëtte van der Velden reageert: “Er is een grote behoefte aan vroege fase investeerders
die niet alleen kapitaal aan de start-ups bieden, maar vooral ook brede kennis en ervaring en
een groot netwerk om de business case op alle verschillende fronten verder te ontwikkelen
tot een sterkere propositie voor een volgende financieringsronde.”

Olivier Tak, die als Junior Partner bij het nieuwe fonds aansluit: “We zien heel veel
Nederlandse ondernemers en uitvinders die hun product naar de markt willen brengen om
een impact te maken op de behandeling voor patiënten. Ik ben er van overtuigd dat we met
dit nieuwe fonds er veel mooie bedrijven in de portfolio bij gaan krijgen de komende jaren.”

Voor meer informatie kijk op: www.curiecapital.nl


