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Meer creativiteit 
door specialisatie

Een jong bedrijf inderdaad, maar geleid 
door mensen met jarenlange ervaring en 
een netwerk dat genoemd mag worden. Lo-
gisch, want het bedrijf is tot stand gekomen 
dankzij een samenwerking tussen accoun-
tantskantoor Bonsenreuling en organisatie-
advieskantoor ROS Managementregie. 
Mark Eenink trapt af: “Corporate Finance 
is een complexe materie waar specialisti-
sche kennis voor nodig is. Bij BonsenReu-
ling en ROS werden regelmatig fusies, 
overnames en fi nancieringstrajecten bege-

leid, maar dit was aanvullende dienstverle-
ning op hun kerntaken. Door de kennis en 
ervaring te bundelen kan veel effi ciënter en 
creatiever worden gewerkt en kan, bijvoor-
beeld bij een bedrijfsverkoop, veel sneller 
een koper worden gevonden. Taurus zit ie-
dere dag midden in deze markt en kent de 
partijen. Daarom is het besluit om een zelf-
standige entiteit op te richten succesvol ge-
bleken en functioneert Taurus inmiddels 
volledig zelfstandig van haar ‘founding fa-
thers’. 

Inzicht
Jámbor vult aan. “Eind 2010 zijn we be-
gonnen met de voorbereidingen en met de 
toetreding van Mark Eenink in mei zijn 
we volledig operationeel geworden. Het is 
misschien goed om even uitgebreider in te 

gaan op wat Taurus voor een bedrijf kan 
doen. Het centrale thema bij Corporate Fi-
nance is de waarde van een onderneming. 
Wij maken voor de betrokken partijen in-
zichtelijk waar de waarde van een onder-
neming zit en kunnen daardoor bedrijfs-
overnames en fi nancieringstrajecten vlot 
laten verlopen. Daarbij horen ook werk-
zaamheden zoals het verkoopklaar maken, 
het vinden van geschikte kandidaten, het 
begeleiden van due diligence onderzoeken 
en de contractuele afronding. Een derge-
lijk traject neemt maanden in beslag en 
vereist specialisme en juridische kennis. 
Alleen door uitgebreide kennis en ervaring 
kun je creatief zijn in dergelijke proces-
sen. Met deze creativiteit en onze fl exibili-
teit onderscheiden we ons van andere ad-
viseurs.”

Taurus Corporate Finance:

Sinds begin 2011 opereert een nieuw bedrijf in het Oosten van ons land, een bedrijf dat zich speci-
aliseert op het gebied van corporate fi nance. De dienstverlening bestaat uit bedrijfsovernames, 
bedrijfswaarderingen en het fi nancieren van ondernemingen. Het bedrijf heet Taurus Corporate Fi-
nance en opereert vanuit twee vestigingen. In het Achterhoekse Eibergen hebben ze een bedrijfs-
lokatie aan de Twenteroute en in Deventer houden ze kantoor direct bij de snelweg. We spraken 
met Mark Eenink en Djuri Jámbor, de twee directeuren van dit nog jonge bedrijf.

‘Taurus zit iedere dag 
midden in deze markt 
en kent de partijen’
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Netwerk
Eenink geeft een nadere inkijk in de gang 
van zaken rond een waardebepaling. “Er is 
geen eenduidige methode om de waarde 
van een bedrijf vast te stellen. Gelukkig 
hebben we met Djuri Jambor een ervaren 
en gecertifi ceerde business valuator in ons 
team.  De meeste ondernemers hebben 

vaak wel een beeld van de prijs die ze voor 
hun onderneming willen hebben, maar uit-
eindelijk draait het er altijd weer om of de 
koper de koopsom gefi nancierd kan krij-
gen. Ook hierbij begeleiden we onderne-
mers. De meeste mensen zullen in de eerste 
plaats bij een bank uitkomen, maar dat is 
zeker niet de enige mogelijkheid. Door ons 
netwerk werken we regelmatig samen met 
participatiemaatschappijen en informal in-
vestors. Dit zijn veelal oud-ondernemers 
die een deel van hun vermogen willen in-
vesteren in kansrijke MKB-bedrijven.” 

Crisis
Het is niet toevallig dat Taurus vanaf de 
start al goede resultaten heeft laten zien. 
Jámbor: We hebben er bewust voor geko-
zen toch midden in de crisis een nieuw be-
drijf op te richten. Wij zien namelijk dat 
strategische heroriëntatie aan de orde van 
de dag is, misschien juist wel door die cri-
sis. We merken dat klanten onze uitgebrei-
de kennis van het faillissementsrecht en re-
organisaties weten te waarderen. Op dit 
moment loopt een aantal trajecten, waarbij 
we ondernemingen begeleiden om gedu-
rende de crisis een bedrijf te kopen of te 
verkopen. Dit kan heel interessant zijn om 
bijvoorbeeld liquiditeit vrij te maken of om 
een betere bezetting van het machinepark 
te realiseren. Wij denken niet vanuit stan-
daardproducten maar vanuit maatwerk. We 
hebben een klein en gedegen team met kor-
te lijnen, zodat men ons gemakkelijk kan 
bereiken. Daarbij werken we voor de 
spreekwoordelijke bakker op de hoek tot en 
met multinationals.”

Het Taurusteam bestaat inmiddels uit zeven 
man, met Jámbor en Eenink als directeu-
ren. Voor degenen die hen nog niet kennen, 

even de loopbaan in het kort. Jámbor (34) 
heeft zijn ruime fi nanciële en bedrijfseco-
nomische expertise opgedaan in de accoun-
tancy met een focus op organisatieadvies 
en bijzondere projecten (onder andere due 
diligence). Daarnaast heeft hij de afgelopen 
jaren, als vennoot van ROS Management-
regie, veel ervaring opgedaan met herstruc-
tureringen en corporate fi nance. Hij is één 
van de initiatiefnemers van Taurus Corpo-
rate Finance. Eenink (42) heeft veel erva-
ring opgedaan in het bankwezen en heeft 
meer dan zes jaar ervaring als zelfstandig 
adviseur. Hij heeft in die hoedanigheid tal 
van bedrijfsovernames begeleid en weet 
door zijn achtergrond wat de bank nodig 
heeft om tot een fi nancieringsbesluit te ko-
men. Op de foto’s ziet u, naast Mark 
Eenink, Terence van Bussel. Hij is recente-
lijk bij Taurus in dienst gekomen als advi-
seur corporate fi nance. 

Toekomst
Tot slot kijken de heren vooruit naar het 
nieuwe jaar dat net is begonnen. Wat zijn 
de verwachtingen en ambities voor de ko-
mende twaalf maanden? Jambor: “De re-
sultaten tot nu toe zijn al boven verwach-
ting, dus wat ons betreft zetten we die lijn 
door. Uiteindelijk willen we doorgroeien en 
uitbreiden naar een man of tien.” Eenink: 
“Vanuit mijn werk voor een bank heb ik 
enige tijd in Duitsland gezeten en ben over-
tuigd geraakt van de kansen voor Neder-
landse bedrijven bij overnames in dit land. 
Dit biedt enorm veel kansen. De eerste tra-
jecten lopen en hier willen we ook in 2012 
mee verder.” 
Voor meer informatie:
www.tauruscorporatefi nance.nl, 
info@taurus-cf.nl 0545-477601 en 
0570-627199

Mark Eenink

Terence van Bussel


