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‘Koning van de smallcaps? Mooie 
quote. Maar laten we zeggen: “cor-
nerstone investor”. Wij willen 
groeien naar een positie waarin 
we, in de meeste van onze bedrij-
ven, de grootste minderheidsaan-
deelhouder zijn.’

Directeur Hein van Beuningen, 
achterneef van Teslin-oprichter 
Frederik van Beuningen, zit er ont-
spannen bij. Het Maarsbergense 
bedrijf maakte naam als actieve in-
vesteerder in kleinere beursfond-
sen, door 5%-belangen te kopen in 
bedrijven als Beter Bed en Accell. 
Maar met het nieuwe Teslin Parti-
cipaties kunnen belangen worden 

opgerekt tot 30% en is het vizier ook 
op de middelgrote fondsen gericht.

Darlin en Todlin, samen goed 
voor 15 deelnemingen in small-
caps, worden in het nieuwe fonds 
geschoven. Dat was nog best een 
klus, zegt Jan-Jaap Bongers, die 
zowel Darlin als Todlin runt. Er is 
een jaar aan gewerkt. Het moest, 
want Darlin en Todlin zaten vol en 
mochten geen extra kapitaal aan-
trekken. ‘Als we een mogelijkheid 
zagen om te groeien, waren we vrij 
snel  beperkt’, aldus Van Beuningen.

Darlin mocht niet instappen bij 
Nederlandse bedrijven met een 
beurswaarde boven de € 400 mln. 
Bij Todlin was dat € 100 mln. Voor 
Teslin Participaties ligt de lat op 
€ 2 mrd. Door Darlin en Todlin bij 
elkaar te zetten, ontstaat een fonds 
van ruim € 500 mln, waarbij zitten-
de aandeelhouders hun inleg kun-
nen verhogen en nieuw geld kan 
worden aangetrokken. Daardoor 
komen middelgrote bedrijven in 
zicht, evenals de debutanten op 
Beursplein 5.

‘Gardens by the Bay’, een 
project in Singapore waar 
Teslin-doelwit Arcadis aan  
mee heeft gewerkt. 
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Vizier richt zich nu ook op grotere 
bedrijven als Arcadis en Wessanen

‘Sif zat op het randje’, aldus Bon-
gers over de beursgang van de bui-
zenmaker. ‘Maar ForFarmers was 
te groot. Er is gewoon een aantal 
heel mooie bedrijven, zoals Wessa-
nen en Arcadis, waar wij ook moge-
lijk in willen investeren.’

Daar was binnen Teslin al va-
ker over gesproken. Zittende aan-
deelhouders wilden al langer hun 
inleg verhogen, en nu is ook het 
klimaat gunstig. Traditionele spe-

lers als verzekeraar Delta Lloyd en 
een investeringsvehikel als die van 
Mercedes-importeur De Pont trek-
ken zich terug, willen juist van hun 
5%-belangen af. En hoewel vermo-
gensbeheerder Kempen zich nog 
richt op Nederlandse smallcaps, 
evenals het Add Value Fund, ont-
staat er toch een leemte. 

Teslin wil die opvullen. Ook om-
dat private-equityfirma’s op de loer 
liggen. Die kopen kleinere kandi-

daten voor een beursnotering op, 
of halen ze van de beurs. De vijver 
waarin Teslin normaal gesproken 
vist, krimpt en het wil meer te ver-
tellen hebben als private equity op-
duikt bij een deelneming. Het kan 
er dan voor kiezen met de nieuwe 
eigenaar mee te gaan of een stokje 
te steken voor de overname.

Is dit niet een te grote ambitie? 
Nee, zegt Van Beuningen, hier is 
sprake van een ‘evolutie’, niet van 
een ‘revolutie’. Sommige bedrijven 
in portefeuille, zoals het Twentse 
TKH, zijn al lang geen kleintjes 
meer. Teslin is de afgelopen 25 
jaar meegegroeid met zijn deelne-
mingen. Hoewel het fonds groter 
wordt, blijft de aanpak hetzelfde. 
Teslin Participaties richt zich op 10 
tot 15 deelnemingen, die het ‘nog 
actiever’ zal volgen en waarbij het 
‘nog meer betrokken’ is.

‘Hoe kunnen we onze cultuur be-
houden?’ zegt Bongers. ‘Dat was 
ook de eerste vraag van onze aan-
deelhouders. De zorg was verder 
of we niet te groot worden. Maar 
ook: blijven we nog kijken naar de 
 kleinere bedrijven op de beurs?’

‘Ja, natuurlijk blijven we dat 
doen’, vult Van Beuningen aan. 
‘Die vinden we vaak ook veel  leuker 
dan de grotere bedrijven.’

Het nieuwe fonds kan 
kapitaal aantrekken  
en zittende aandeel-
houders kunnen hun 
inleg verhogen
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