LindaCare wint de $ 500.000 investering award op
VentureClash, Connecticut, Verenigde Staten
Leuven, Belgium, 25 oktober 2016 – LindaCare, een digital health software bedrijf
gespecialiseerd in remote monitoring oplossingen voor chronische ziekten, werd vorige week
uitgenodigd aan de Yale University in New Haven, Connecticut, als een van de 10 finalisten voor de
laatste ronde van de "VentureClash", een investeringscompetitie van $ 5 miljoen voor early stage
digital health en financiële technologie (FinTech) bedrijven uit de hele wereld, georganiseerd door
Connecticut Innovations (CI). LindaCare werd, na de finale pitching sessies, door de jury
geselecteerd voor de derde plaats en won zo een investeringsaward van $500.000 met extra
mentorschap en steun van Connecticut Innovations voor het versnellen van de plannen voor
marktuitbreiding in de Verenigde Staten.
Na lancering van de VentureClash uitdaging in april 2016, ontvingen de organisatoren bijna 200
aanvragen van startende, innovatieve bedrijven wereldwijd. Het VentureClash selectieproces
bestond uit twee beoordelingsrondes, waaronder een vier weken durend ontwikkelings- en
accelerator-programma voor de 30 halve finalisten. Medio september 2016 werden hieruit 10
bedrijven geselecteerd voor de finale en deze werden op 20 oktober 2016 uitgenodigd op de
universiteit van Yale, om ter plaatse te strijden voor de investeringsawards. LindaCare was één van
hen!
De VentureClash top award voor de uitdaging is een investering van $ 1,5 miljoen. De tweede prijs
ontvangt een $ 1 miljoen investering, en vier runners-up ontvangen elk een investering van $
500.000.
Vorige week, aan het einde van de VentureClash finale pitching sessies aan de Yale University in
New Haven, won LindaCare de derde plaats met een $ 500.000 investeringsaward en aanvullende
mentorschap en de steun van Connecticut Innovations.
"Het VentureClash team was erg onder de indruk van LindaCare’s value proposition en prestaties
als een early-stage digital health bedrijf in zo'n korte tijd sinds de lancering", aldus Matt McCooe,
CEO van Connecticut Innovations. "We zijn verheugd om hen als een van de winnaars te hebben,
en we kijken ernaar uit om samen met LindaCare hun expansie naar Connecticut te ondersteunen
zodat ze toegevoegde waarde kunnen leveren aan zowel de gezondheidszorg als aan de patienten
hier in de Verenigde Staten”.
Bedrijven werden beoordeeld op basis van hun innovatieve technologie, schaalbare business model,
ervaren management team, marktvalidering, stevige interesse en de Amerikaanse plannen voor
expansie.
Shahram Sharif, CEO en oprichter van LindaCare, verklaarde: "We zijn blij, dankbaar en nederig
voor deze erkenning tussen de vele andere sterke bedrijven in deze competitie. Dit is eerst en vooral
een sterke positieve feedback voor LindaCare’s inspanningen en prestaties. Het bevestigt ook dat
LindaCare's value proposition perfect past bij de Amerikaanse markt en het potentieel heeft om een
belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheidszorg, door patiënten met chronische ziekten, met
name hart-en vaatziekten, een betere behandeling te geven door ze vanop afstand te monitoren.
Bovendien zal deze investeringsaward, in combinatie met bijkomend mentorschap en steun van
Connecticut Innovaties, onze plannen voor expansie naar de Amerikaanse markt in de zeer nabije
toekomst versnellen. "

Over LindaCare
LindaCare NV/SA is een start-up gespecialiseerd in het ontwikkelen van geïntegreerde
softwaretoepassingen voor tele-monitoren van chronische ziekten en gesteund door het
durfkapitaalfonds Capricorn ICT Fund. De initiële focus van LindaCare gaat naar patiënten met
chronisch hartfalen en hartritmestoornissen, die een zogenaamd Cardiac Implated Electronic Device
(CIED) geïmplanteerd kregen. De oplossing wordt nadien uitgebreid naar andere chronische
ziektedomeinen door integratie van andere medische apparaten met tele-monitoring mogelijkheden.
www.LindaCare.com
Over Connecticut Innovations Inc.
Connecticut Innovations (CI) is de belangrijkste bron van financiering en ondersteuning voor
innovatieve, groeiende bedrijven in Connecticut. Om het groeipotentieel van elke bedrijf te
maximaliseren, stemt CI haar oplossingen af op maat van elk bedrijf en combineert het de
beschikbare fondsen met middelen van andere financiële partners om zo risicokapitaal en
strategische ondersteuning te bieden voor early stage technologie bedrijven; flexibele leningen voor
gevestigde bedrijven met nieuwe innovaties; subsidies die innovatie en samenwerking
ondersteunen; en introducties naar het vaste netwerk van partners en professionals. Voor meer
informatie over CI, kunt u terecht op www.ctinnovations.com.
Over VentureClash
VentureClash is wereldwijde investeringscompetitie van Connecticut Innovations, die zich richt op
startende bedrijven. De uitdaging identificeert bedrijven met een groot potenieel in digital health en
FinTech en beloont hen met investeringen voor een totaalbedrag van $ 5.000.000 en
steunmaatregelen die beschikbaar zijn in de staat Connecticut.
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