
	  

Beleggingsapp BUX haalt € 1,7 miljoen op om Europese uitrol te 
versnellen 
Silicon Valley gaming VC investeert in Amsterdamse financiële startup 
 
 
AMSTERDAM – 3 september 2015 - BUX, de beleggingsapp die de beurs 
toegankelijk maakt voor iedereen, heeft in een tweede financieringsronde € 1,7 
miljoen opgehaald om haar groei verder te versnellen. BUX startte nog geen 
jaar geleden in Nederland. Op dit moment heeft de app meer dan 200.000 
gebruikers in Nederland en Groot Brittannië. BUX heeft een compleet nieuwe 
groep mensen geënthousiasmeerd voor de beurs: 79%* van de gebruikers 
heeft nauwelijks tot geen beleggingservaring.  
  
De belangrijkste investeerder in deze financieringsronde is Initial Capital, een Venture 
Capitalist met kantoren in Silicon Valley en Londen, die onder andere gaming bedrijven 
zoals Space Ape, Super Evil Mega Corp en Supercell heeft helpen groeien. De investering 
van Initial Capital onderschrijft de missie van BUX: de startup wil handelen op de 
financiële markten toegankelijk maken voor iedereen, onder andere door toepassing van 
gamification. Daarmee weet BUX de jongere generatie, opgegroeid met smartphones, 
games en social media, maar tot op heden met weinig interesse voor de beurs, te 
enthousiasmeren voor de financiële wereld.  
 
Shukri Shammas, founder en partner van Initial Capital: “Het gamificeren van de 
financiële markten is niet gemakkelijk. Je hebt een uniek team nodig van mensen die 
elkaar van nature niet opzoeken: gamers en mensen met ervaring in de financiële 
markten. Het is BUX gelukt om zo’n team samen te stellen. Om deze reden en vanwege 
de groei die  BUX in nog geen jaar heeft laten zien, zijn we super enthousiast over onze 
deelname in BUX. We helpen BUX graag om de traditionele beleggingssector opnieuw uit 
te vinden.” 
  
Nick Bortot, CEO BUX: “BUX is het resultaat van een kruisbestuiving tussen twee 
sectoren: die van gaming en trading - een goed startpunt voor radicale innovatie. Met de 
deelname van Initial Capital kunnen we nu als fintech bedrijf gebruik maken van de 
kennis van één van de belangrijkste Investeerders in de gaming sector. Daar zijn we 
ontzettend blij mee.” 
 
Andere investeerders die in deze financieringsronde hebben deelgenomen zijn fintech 
investeerder Velocity Capital en 5Square. De eerste financieringsronde is gefinancierd 
door investeerder Orange Growth Capital en de oprichters van BUX.  
 
Over BUX 
Volgens BUX spreekt handelen op de beurs een veel grotere groep mensen aan dan tot 
nu toe werd aangenomen. Complexe belegginswebsites vormden echter een forse 
drempel voor het grote publiek om daadwerkelijk op de beurs actief te zijn. BUX is er in 
geslaagd een beleggingsapp te ontwikkelen die de financiële markten extreem 
eenvoudig, toegankelijk, leerzaam en vooral ook heel leuk maakt, zodat iedereen nu kan 
ontdekken hoe de financiële markten werken. 
 
 
BUX is onderdeel van de Londense Fintech 50, de jaarlijks verkozen groep van 50 meest 
veelbelovende Europese fintech startups. In april jl. won BUX de Nederlandse Fintech 
Award in de categorie Personal Finance.  
 



	  

De activiteiten van BUX worden gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority 
(FCA). BUX is actief in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en heeft de ambitie om 
wereldwijd uit te rollen, te beginnen met Duitsland in het vierde kwartaal van 2015.  
 
 
 
*Bron: BUX Typeform Client Survey 2015. 
 
 
Voor meer  informatie (niet voor publicatie): 
Nick Bortot – CEO BUX  Niels Vrijhoeven – Brand Editor in Chief BUX 
E: nick.bortot@getBUX.com  E: niels.vrijhoeven@getBUX.com 
T: +31647 221 677   T: +31622 218 504 
 
 
Visit the website:    Press page including images: 
http://getbux.com/     http://getbux.com/press/ 
 
 
De BUX app downloaden: 
Apple:  https://itunes.apple.com/nl/app/bux-casual-stock-trading/id892809783 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getbux.android 
 
 


