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Project Alpha is een houdstermaatschappij van 4 besloten vennootschappen en
staat onder leiding van 3 heren die grote kansen zien in het ontwikkelen en leveren
van innovatieve producten aan zorgorganisaties.
Zorgorganisaties staan onder grote druk om efficiënter te gaan werken. Hierdoor is de
druk op zorgmedewerkers tot het maximale gestegen. Efficiency kan echter nog worden
verbeterd door technische hulpmiddelen toe te passen waarbij tevens de druk van de
zorgmedewerkers verminderd. Zie hier de visie en missie van Project Alpha.
Project Alpha bedient drie zorgsegmenten:
- Mobile Care: Mobiele producten voor zorginstellingen
- Eye Care: Automatische oogdispensers die de thuiszorg moeten ontlasten
- Home Care: Handelsproducten t.b.v. een volwaardige productrange
Daarnaast is er een aparte BV waarbinnen de productontwikkeling plaatsvindt.

vestigingsgebied

Producten van Project Alpha
Sinds 2012 zijn er binnen Project Alpha drie producten ontwikkeld:
- De Zorg Trolley: mobiele trolley voor persoonlijke verzorging van patiënten.
- De Health Caddy: mobiele trolley voor diagnostiek en medicijn uitgifte
- Automatic Eye Drop Dispenser: hulpmiddel om zelf eenvoudig oogdruppels toe te
dienen zodat dit niet meer door de thuiszorg verzorgd hoeft te worden.

Zorg Trolley

Kernactiviteiten van Project Alpha
Project Alpha zal in de toekomst de productontwikkeling uitbreiden met verkoop en
logistieke activiteiten.
Status
De producten zijn ontwikkeld in samenwerking met zorginstellingen en technische
universiteiten. De Zorg Trolley en de Automatic Eye Drop Dispenser zijn in de fase van
uitontwikkeling, waarbij de eerste productieserie binnen respectievelijk 7 en 12 maanden
aanwezig is. De Health Caddy is in concept ontwikkeld.

Health Caddy

Aandeelhoudersstructuur
De Holding B.V. heeft 4 aandeelhouders in een verdeling van 40,5% - 40,5% - 10% - 9%.
De 4 werkmaatschappijen zijn 100% in eigendom van de Holding.
De reden van de kapitaalbehoefte
Voor de detailontwikkeling en de gereedschappen is een investering nodig van
€ 335.000. Voor de start van de marktontwikkeling en verkoop is € 115.000 noodzakelijk.

Automatic Eye
Drop Dispenser

De propositie
Project Alpha zoekt investeerders die het benodigde kapitaal wensen te investeren in ruil
voor een aandelenbelang en/of rentedragende achtergestelde lening.
Interesse
Heeft u interesse in Project Alpha en wenst u meer informatie of een gesprek met de
ondernemers, neemt u dan contact met ons op.
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Ermerweg 88d
7812 BG EMMEN
T 0591 667050
www.matchinvest.nl

Matchinvest koppelt ondernemers met een
kapitaalbehoefte aan informele investeerders.

M2 participaties participeert samen met andere
investeerders in firma’s van + €2M transactiewaarde

Matchinvest is lid van de brancheorganisatie BANN

