Directie
De directie van Nova Capital BV bestaat uit de heren Ir. H.H. Scholte, en Drs. M.C.D. Braat MRICS. Zij
hebben de volledige zeggenschap over de vennootschap.
Ir. H.H. -Harm- Scholte (1971)
Harm Scholte heeft Nova Capital BV in juli 2012 opgericht en is
sindsdien Directeur. De heer Scholte studeerde Technische
Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en heeft elf jaar
ervaring in het bankwezen. De eerste zes jaar in diverse functies
bij ING Bank N.V. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar
Staalbankiers. Aanvankelijk als Business Banker en later als
Senior Private Banker en Vestigingsleider van het kantoor in
Enschede. Van maart 2008 tot en met september 2012 is de heer
Scholte werkzaam geweest als statutair directeur van een
vergunninghoudende (vastgoed)beleggings-onderneming (Wft
2.96) en beheerder van
beleggingsinstellingen (Wft 2.65), welke onder toezicht stond van De Nederlandsche Bank en de
Autoriteit Financiële Markten. In het kader van een “Management Buy Out” heeft Nova Capital bij
de start een aantalvastgoedfondsen van deze vroegere beheerder overgenomen, met het doel deze
fondsen voor de participanten (uit) te beheren.
De heer Scholte is binnen Nova Capital met name verantwoordelijk voor de financiële administratie,
contacten met de toezichthouder(s), ICT, uitvoering beleggingsbeleid en het beheer van de fondsen.
Drs. M.C.D. -Dick- Braat MRICS (1967)
Dick Braat is op 1 februari 2017 toegetreden tot de directie van
Nova Capital BV. De heer Braat studeerde bedrijfseconomie
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Na zijn studie is hij
in 1992 begonnen bij Arthur Andersen Accountants & Co (nu
Deloitte). In 1997 werd hij projectcontroller bij Multi
Vastgoed, een Europese ontwikkelaar van winkelcentra. Vanaf
1999 tot 2007 heeft hij als vastgoedfinancier gewerkt bij
achtereenvolgens
MeesPierson,
Fortis
Bank
en
ABNAMRO/Bouwfonds. Vanaf 2007 tot 2017 werkte hij als
zelfstandig ondernemer in de vastgoedbranche en heeft hij
ervaring opgedaan met
aan- en verkoop van vastgoed en het oprichten, financieren en beheren van
vastgoedbeleggingsfondsen. De heer Braat is lid van het Royal Institute of Chartered Surveyors
(RICS).
Binnen Nova Capital is de heer Braat met name verantwoordelijk voor het risico management en
de administratie van de fondsen, compliance, de participantenadministratie, de klant-acceptatie en
beleggingsbeleid en portefeuillebeheer.
Beide directieleden zijn in het kader van hun eerdere benoeming als statutair bestuurder bij Nova
Capital BV met goed gevolg door de AFM getoetst op deskundigheid en integriteit.

