Kapitaal gezocht voor vermarkten haarserum (patent pending)

Object:

Dr. Van Montfort heeft een haarserum uitgevonden dat zorgdraagt voor herstel
van haargroei door pijnloze heractivering van haarwortels. Het product is het
eerste deel van een productlijn (haarserum, shampoo, olie, supplement) voor
haarherstel. Het ontwikkeld product Esthecin heeft alle kenmerken om de
belangrijkste waardecreatie factoren in te vullen: omvangrijke markt, emotioneel
behoeftige consument, hoge brutomarge, eenvoudige logistiek, snelle
marktpenetratie mogelijk, uniciteit, tijdloos, hoge Customer Life Time Value. Het is
het eerste product ter wereld dat zonder schadelijke en pijnlijke bijwerkingen
haarzakjes reactiveert tot haargroei.

Status:

Het product is op haar werking en effectiviteit inmiddels wetenschappelijk
valideert. De ontwikkeling heeft zes jaar gevergd. Het product voldoet aan de eis
van ‘nieuwigheid’ volgens het intellectuele eigendomsrecht en kan worden
gepatenteerd. De octrooiaanvraag is in mei ingediend waarna bescherming
aanvangt. Octrooiverlening duurt enige jaren.
Het product zal in Nederland bij een 1000-tal fysieke winkels verkrijgbaar worden
(drogisterijen, apothekers, artsen, schoonheidsinstituten, kappers). Een eigen
website en webshop is in ontwikkeling en zal voor 4-taalgebieden actief zijn. Voor
ca. 450 afzetpunten wordt de eerste productieorder begin juli verstrekt. Voor 4taalgebieden (NL, D, F, E) zijn de juridische entiteiten inmiddels opgericht. Het
omzetpotentieel voor deze hoofdtaal-gebieden wordt geschat 224 mln. Euro.

Zekerheden:

Een samenwerkingsovereenkomst met de eerste 400 gerenommeerde
winkelpunten in NL is afgerond. Gesprekken met 450 andere winkelpunten zijn in
afronding.

Investering:

De ontwikkeling heeft 1 mln Euro gekost. Voor financiering van de eerste
productleveringen worden aandelen uitgegeven ten bedrage van 400.000 Euro en
wordt ofwel gebruikt gemaakt van aanvullende sellersfinance ofwel van Chain
Supply Financing. Huidige aandeelhouders zullen zelf eveneens in contanten
investeren.

Propositie:

Gezocht wordt naar financiële (of strategische) investeerders die tegen een uiterst
aantrekkelijke rendement willen financieren.

Exit:

De exit zal ten laatste in het derde jaar plaatsvinden.

Informatie:

Geïnteresseerden ontvangen een uitgebreid informatiememorandum en worden
uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de betrokken bestuurders
(waaronder de uitvindende arts).
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Kasku Corporate Finance b.v.
www.kasku.nl
Postbus 496, 6130 AL, Sittard (NL)
Kantoor: +31 (0) 20 60 000, michel.horn@kasku.nl

