
Zoektocht behandeling dodelijke ziekte ALS extra impuls door 
nieuwe investeerder 
 
Het ALS Investment Fund maakt investering van Rabo Private Equity bekend 
	  
Amsterdam, (6 november 2017) – Het ALS Investment Fund heeft met Rabo Private Equity, 
de investeringstak van de Rabobank, overeenstemming bereikt over een 
investeringsverplichting van iets meer dan € 3 miljoen die de financiering voor het vinden van 
een behandeling voor de dodelijke ziekte ALS een extra impuls zal geven, zo heeft het ALS 
Investment Fund vandaag bekendgemaakt. 
 
Het ALS Investment Fund richt zich op deelnemingen in biotechnologiebedrijven die 
behandelingen ontwikkelen voor de ziekte ALS. Tot nu toe heeft het fonds geïnvesteerd in 
twee portfoliobedrijven: Amylyx Inc. (VS) en Orphazyme ApS (Denemarken). Beide 
investeringen concentreren zich op een Fase II klinische studie die kan leiden tot registratie 
van een nieuwe behandeling. 
 
 “We zijn enorm blij en trots op het binnenhalen van onze eerste institutionele investeerder”, 
zegt Felix von Coerper, hoofd van het fondsbeheerteam. “Rabo Private Equity vormt een 
aanvulling op onze bestaande investeerders – family offices en vermogende particulieren. 
Deze ondersteunen allemaal de positieve maatschappelijke impact die wij nastreven op het 
gebied van ALS, naast financieel rendement. De deelname van Rabo Private Equity stelt ons 
in staat onze investeringen op te schalen en onze potentiële impact te vergroten. Het betekent 
een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling de komende drie jaar ongeveer 30 miljoen euro 
te investeren in acht bedrijven.” 
 
De investering is afkomstig van Rabo Private Equity, de investeringstak van de Rabobank. De 
directie van de Rabobank wil met name de zoektocht naar een behandeling voor de dodelijke 
ziekte ALS ondersteunen. 
 
Jan van Nieuwenhuizen, directielid van de Rabobank Groep in een commentaar: 
“Vergeleken met andere landen in Europa is er in Nederland veel kennis over ALS en goede 
zorg aanwezig. Dat is te danken aan het belangrijke werk van Nederlandse stichtingen, 
patiëntenorganisaties, maatschappelijk werkers en topwetenschappers en clinici aan het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. We 
zijn zeer verheugd dat we kunnen bijdragen aan een wereldwijd initiatief dat afkomstig is uit 
Nederland.” 
 
 
Over het ALS Investment Fund 
Het ALS Investment Fund ondersteunt en financiert biotechnologiebedrijven die medicijnen 
en diagnostiek ontwikkelen voor Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), ook bekend als de 
ziekte van Lou Gehrig. Het ALS Investment Fund is opgezet door Nederlandse ALS-patiënten 
en wordt geadviseerd door de vooraanstaande Europese participatiemaatschappij LSP (Life 
Sciences Partners). Het ALS Investment Fund investeert overal wereldwijd, al ligt de focus op 
Europa en de VS. In het fonds komen zeer specifieke kennis van de ziekte en een hecht 
netwerk op dit gebied samen. Meer informatie is te vinden op 
http://www.alsinvestmentfund.com/. 
 



Over Rabo Private Equity 
Rabo Private Equity is de investeringstak van de Rabobank die investeert in private equity en 
venture capital mogelijkheden. De missie is investeringen na te streven die zijn afgestemd op 
de strategie van de Rabobank “Bankieren voor Nederland (nationaal) en Banking for Food 
(wereldwijd)”. Hierbij ondersteunt de Rabobank geschikte bedrijven die centraal staan in deze 
strategie met eigen vermogen. In Nederland investeert Rabo Private Equity direct en indirect 
in operationele bedrijven. De focus ligt daarbij op jonge, ondernemende bedrijven en 
volwassen, groeiende bedrijven die behoefte hebben aan eigen vermogen om hun ambities 
waar te maken met steun van betrouwbare investeringspartners. Internationaal gezien 
investeert Rabo Private Equity in food & agri-fondsen die waarde toevoegen aan de gehele 
food & agri-waardeketen. 
http://www.raboprivateequity.nl/ 
 
Over de Rabobank Groep 
De Rabobank is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag. We 
leveren diensten op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, private banking, leasing 
en vastgoed. Als coöperatieve bank stellen we het belang van onze klanten voorop in haar 
dienstverlening. De Rabobank wil een toonaangevende klantgerichte coöperatieve bank in 
Nederland zijn en een vooraanstaande food & agri-bank wereldwijd. Bij de Rabobank werken 
intern en extern circa 44.600 mensen. De Rabobank Groep is actief in 40 landen. 

Ga voor meer informatie over de Rabobank Groep naar www.rabobank.com. 

Voor meer informatie over Rabobank 
Persvoorlichting, Madelon Kaspers, Madelon.Kaspers@Rabobank.nl, Tel +31 610887244 
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