PMH Investments is een onafhankelijke particuliere
participatiemaatschappij. Wij richten ons op kleine en
middelgrote Nederlandse ondernemingen die beschikken over
een stevig groeipotentieel. Ons doel is om de toonaangevende
participatiemaatschappij van Noord-Nederland te worden,
in zowel aanpak als prestaties.

Hoe doen we dat?

Zeilen trimmen

Bouwen aan een toekomstbestendige
onderneming doen wij volgens het PMH
Vliegwiel principe en met zeilen als metafoor.

Door onze actief betrokken
aanpak helpen wij de
onderneming gedurende het
uitvoeren van de strategie
continu in te spelen op en
zich aan te passen aan de
marktomstandigheden.

Bestemming bepalen
en navigeren
Wij helpen ondernemingen om hun
visie, hun stip aan de horizon scherp
te krijgen en meetbaar te maken.

Samenwerken o.b.v. vertrouwen,
met de ondernemer aan het roer
Voor ons staat voorop dat de ondernemer
het initiatief behoudt.
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Alert inspelen op de omstandigheden
Wat de weersomstandigheden en de wind zijn
in het zeilen, dat zijn de marktomstandigheden in
het ondernemen.
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Koers kiezen &
concretiseren
Groeipotentieel alert
identificeren
Borgen &
nieuwe horizon
definiëren

Huidige positie
De huidige positie van de zeilboot
staat symbool voor de (huidige)
concurrentie positie van de
onderneming.

Daad
krachtig
realiseren
Prestaties
optimaliseren
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ONZE AANPAK: ONDERNEMEND INVESTEREN

Strategisch partner

Financiëel expert

Coach & klankbord

Innovatie aanjager

Verbinder

Wij zorgen voor een
duidelijke, strategische
oriëntatie en identificeren
groeikansen gebaseerd op
scherpe inzichten.

Wij zorgen voor een gezonde
financiële structuur en
liquiditeit in de onderneming,
als fundament voor
verdere groei.

Wij bewaken de
ondernemerskwaliteit
en versterken deze
– waar nodig – vanuit
een coachende rol.

Wij stimuleren innovatie
in de onderneming om
het onderscheidend
vermogen verder te
versterken.

Wij zetten ons u
 itgebreide
netwerk in om de
onderneming op alle
mogelijke manieren
te versterken.

Snel schakelen met de blik vooruit
Wij zijn pragmatisch, flexibel en hanteren
korte lijnen. Daardoor kunnen we snel
schakelen en daadkrachtig handelen.

Focus op toekomstbestendigheid
en lange termijn waardecreatie
Ondernemen doe je voor generaties.
Dat is onze overtuiging.

Onze kernwaarden: onafhankelijkheid, vertrouwen, deskundigheid, alertheid en ondernemerschap.

Meer weten? Kijk op www.pmhinvestments.nl

