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Succesvolle investeringsronde voor Finch Buildings
Duurzame groei door investeringen Cairn Participaties en DOEN Participaties
AMSTERDAM, 3 april 2017 – De Amsterdamse start-up in de bouw ‘Finch Buildings’
verwelkomt twee nieuwe investeerders: Cairn Participaties en DOEN Participaties
BV. Finch kan door de investering doorgroeien om te slagen in haar missie:
Duurzaam wonen beschikbaar maken voor iedereen. Dit doet Finch door het maken
van permanente verplaatsbare gebouwen van massief hout, die zowel in productie
als in gebruik de laagst mogelijke CO2 ‘footprint’ hebben; zonder afbreuk te doen aan
de kwaliteit van het design.
Investering
Met de investering van Cairn Participaties en DOEN Participaties is Finch Buildings
in staat sneller te groeien en nieuwe (internationale) markten aan te boren.
Daarnaast worden de duurzaamheidsambities van Finch Buildings nog verder
versterkt. “Met DOEN Participaties en Cairn Participaties hebben we niet alleen slim
kapitaal opgehaald, maar ook partners met veel kennis over de toekomst van de
vastgoedmarkt en koplopers in duurzaamheid aan ons bedrijf weten te verbinden. Dit
vormt voor ons, samen met de bestaande aandeelhouders, een ideale verstevigende
combinatie”, aldus Jurrian Knijtijzer (oprichter van het bedrijf). Naast Cairn
Participaties en DOEN Participaties is ook de Amsterdamse incubator Rockstart
aandeelhouder.
Pieter Akkerman, Algemeen Directeur van Cairn Real Estate legt uit waarom ze voor
Finch gekozen hebben: “Door bij te dragen aan de groei van potentiële gamechangers in vastgoed, zoals Finch Buildings, wil Cairn bijdragen aan innovatie,
verandering en het toekomstbestendig maken van vastgoed in Nederland.” Cairn
Real Estate is ook actief in Duitsland en gaat Finch ondersteunen bij de betreding
van deze markt.
“DOEN Participaties investeert al meer dan 20 jaar in voorlopers die een groenere,
socialere en creatievere samenleving willen maken”, zegt Alexander ten Have
(investment manager bij DOEN Participaties). “Finch Buildings is een prachtig
voorbeeld hiervan. Er is binnen de woningbouwsector veel behoefte aan kwalitatief
hoogwaardige, flexibele en milieuvriendelijke oplossingen voor (tijdelijke) huisvesting
van bijv. studenten en vluchtelingen. Finch Buildings biedt deze oplossingen en
onderscheidt zich daarbij door de grote focus op duurzaamheid, circulariteit en haar
sociale betrokkenheid”.
Circulair bouwsysteem
De aanpasbare modulaire gebouwen van Finch Buildings zijn ontwikkeld vanuit het
circulaire gedachtegoed met een sterke focus op het milieu. Vrijwel alle materialen in
de Finch modules kunnen worden hergebruikt. Sloop is wat Finch betreft een begrip
uit het verleden. Finch Buildings kunnen vijf tot zeven lagen hoog gestapeld worden.
Op de bouwplaats worden ze als legostenen op elkaar gestapeld. Daarnaast kunnen
de modules horizontaal of verticaal geschakeld worden, waardoor het voor veel
markten dé juiste oplossing is daar de toepassingen eindeloos zijn. In de gebouwen
die Finch maakt kan gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden, maar de modules
kunnen ook worden toegepast in de zorg en hospitality. De Finch modules worden in

Nederland geassembleerd door de Groot Vroomshoop Groep, een dochter van
VolkerWessels. Dat stelt Finch Buildings in staat om in grote aantallen en in hoge
snelheid projecten te realiseren. Projecten met toekomstwaarde vanwege de
circulariteit en verplaatsbaarheid.
Over Cairn Participaties
Cairn Participaties is de innovatie-incubator voor vastgoed van Cairn Real Estate,
een onafhankelijke, strategische multi-asset- en investmentmanager werkzaam
vanuit Amsterdam. Cairn Participaties heeft als doel een strategische groei-impuls te
geven aan vernieuwende initiatieven en ondernemerschap in de vastgoedmarkt.
Cairn Real Estate initieert, structureert en beheert investeringsprojecten voor
institutionele beleggers en (inter)nationale family offices in commercieel vastgoed in
de Benelux en Duitsland.
Over DOEN Participaties
DOEN Participaties is de innovatieve investeringsmaatschappij van Stichting DOEN.
Om haar doel, een groene, sociale en creatieve samenleving, te verwezenlijken
investeert DOEN Participaties al meer dan 20 jaar in ondernemingen (voornamelijk
start-ups) en fondsen in binnen- en buitenland. De investeringen van DOEN
Participaties worden gekenmerkt door grote beoogde sociale en/of duurzame impact,
sterk ondernemerschap, innovatie en schaalbaarheid.
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