
Terugblik op 2022

Het was een jaar vol mijlpalen voor Ufenau met het ophalen van 1,6 miljard euro en meer dan 
60 uitgevoerde transacties

Geachte investeerder,

Na een goede start in 2023 maken wij graag van de gelegenheid gebruik om op de belangrijkste resultaten van 2022

terug te blikken. Het afgelopen jaar was in verschillende opzichten bijzonder succesvol voor onze organisatie:

▪ >EUR 1,6 miljard opgehaald - Ufenau VII bereikte in maart in minder dan drie maanden de hard cap van EUR 1
miljard en ons derde Continuation Vehicle werd in april gesloten met EUR 563 miljoen. Beide fondsen kregen veel
steun van zowel bestaande als nieuwe gerenommeerde investeerders, wereldwijd

▪ ~70 transacties – Gedurdende het jaar werden zeven platform investeringen en 60 add-ons gerealiseerd, waardoor
het voor Ufenau het meest actieve jaar was sinds de oprichting in termen van aantal investeringen

▪ Uitstekende prestaties van Ufenau V dankzij twee additionele exits - Ufenau heeft Altano en Corius verkocht, wat in
totaal meer dan EUR 600 miljoen aan opbrengsten opleverde voor investeerders in Ufenau V. Dankzij deze
uitstekende exits en de solide prestaties van de resterende portefeuille wordt Ufenau V beschouwd als een top-decile
fonds met een gerealiseerd brutoresultaat van 7,5x geïnvesteerd vermogen en een IRR van 67%

▪ Organische groei - Zoals velen van u weten, heeft Ufenau zijn Europese aanwezigheid uitgebreid met kantoren in
Madrid, Amsterdam en Luxemburg

▪ Consistente strategie sinds >10 jaar van meerderheidsinvesteringen in winstgevende "Asset Light"
dienstverlenende bedrijven

Deze prestaties werden erkend door de private equity industrie. We zijn er trots op dat we in 2022 twee keer in de
prijzen zijn gevallen. We ontvingen de DACH Deal of the Year award van Real Deals voor de exit van Swiss IT Security en
de Silver Award van de Private Equity Exchange & Awards in de categorie "Best German, Austrian & Swiss LBO Fund".

Als we naar onze vijf actieve fondsen kijken, zien we dat ze allemaal een uitstekend groeipad hebben gevolgd ondanks
een uitdagende marktomgeving. Het Ufenau-team bleef gericht op de voortzetting van de add-on-strategie voor de
portefeuille, door nieuwe platforms toe te voegen en reeds ontwikkelde bedrijven te verkopen. Het team groeide in
2022 met de toevoeging van 14 getalenteerde professionals, waardoor Ufenau nu bijna 50 medewerkers telt.

In de Benelux zijn Erik Fuchs van Silverfleet Capital en Laura van Hoek van Egeria aangetrokken om de lokale franchise
op te starten. Er werden twee investeringen gedaan met de overname van Mauritskliniek (van Holland Capital) en van
Ceulen Klinieken, waardoor in totaal 10 Nederlandse klinieken werden toegevoegd aan ons Duitse Corius
dermatologieplatform.

Voor 2023 verwachten wij deze lijn door te zetten. Gezien onze sterke pijplijn verwachten we wederom een actief jaar in
termen van aantal investeringen. Het team zal zich richten op nieuwe hoogwaardige platform investeringen voor Ufenau
VII en het voortzetten van de Buy-&-Build strategie voor de bestaande portefeuillebedrijven.

Wij willen u bedanken voor uw blijvende vertrouwen en wensen u het allerbeste voor 2023.

Het Ufenau Team
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