
	

Beursapp BUX haalt € 6,1 miljoen op met nieuwe 
investeringsronde 

Duitse Holtzbrinck Ventures investeert in de Amsterdamse FinTech startup die de 
beurs voor iedereen toegankelijk wil maken.	

Amsterdam, -17 februari 2016 - BUX, de app die handelen op de beurs voor 
iedereen mogelijk maakt, heeft bij een derde investeringsronde €6,1 miljoen 
opgehaald waarmee het de indrukwekkende opmars in Europa kan voortzetten. 

Ruim een jaar na de lancering heeft BUX 350.000 gebruikers en is het actief in 
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk. In deze landen 
heeft het bedrijf de beurswereld geopend voor een nieuw publiek: 60% van hen 
is jonger dan 34 jaar en 78%* heeft weinig tot geen ervaring met de beurs. 
Gebruikers beginnen daarom ook met nepgeld om de beurs op een risicoloze 
manier te leren kennen. Daarna kunnen zij eventueel met echt geld aan de slag. 
De totale waarde van alle echt geld transacties van BUX gebruikers is inmiddels 
€2,7 miljard. 

Deze financieringsronde werd geleid door Holtzbrinck Ventures, een vooraanstaande 
Duitse durfinvesteerder met kantoren in Berlijn en München. Holtzbrinck investeerde 
eerder in een vroeg stadium in bedrijven als Zalando, Bol.com, Parship en HelloFresh. 

Holtzbrinck Ventures steunt hiermee de missie van BUX om de financiële wereld op te 
schudden en handelen op de beurs aantrekkelijk te maken voor een nieuwe generatie: 

 “BUX maakt de beurs toegankelijk voor een generatie die opgroeide in een tijd waarin 
financiële dienstverleners worden gewantrouwd. Deze generatie heeft weinig op met de 
financiële wereld. Wat BUX heeft gedaan is de beurs aantrekkelijk maken voor deze 
‘millennials’ door het handelen extreem te vereenvoudigen, gamification toe te passen en 
sociale elementen toe te voegen. Tegelijkertijd zorgt BUX voor een veilige omgeving 
waar nieuwkomers op een verantwoorde wijze de beurs kunnen leren kennen” aldus 
Barbod Namini van Holtzbrinck Ventures. 

Nick Bortot, oprichter en CEO van BUX licht toe: 

“De lancering van BUX in Duitsland is een belangrijke stap binnen onze Europese 
groeistrategie. Daarom zijn we ontzettend blij met een vooraanstaande partij als 
Holtzbrinck Ventures. Met deze investeringsronde zijn we in staat om ons team te 
versterken. Verder willen we met de nieuwe financiering met name de ‘social’ aspecten 
van BUX verder uitbreiden. Sinds de lancering is BUX uitgegroeid tot meer dan alleen een 
app om te handelen op de beurs. Het is een sociaal platform geworden waar gebruikers 
tips uitwisselen en dagelijks terugkeren om de financiële markten te bespreken. 
Inmiddels worden er maandelijks meer dan 100.000 berichten tussen gebruikers 
uitgewisseld.” 

Andere investeerders in deze ronde zijn Orange Growth Capital en Velocity Capital. Twee 
partijen die ook al in eerdere investeringsronden participeerden.  



Over BUX 

Volgens BUX spreekt handelen op de beurs een veel grotere groep mensen aan dan tot 
nu toe werd aangenomen. Complexe beleggingswebsites vormden echter een forse 
drempel voor het grote publiek om daadwerkelijk op de beurs actief te zijn. BUX is er in 
geslaagd een app te ontwikkelen die handelen op de beurs 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, gevolgd door de Accenture Innovation Award en 
de Gouden Stier in de categorie Beste beleggingsinnovatie. 

De activiteiten van BUX worden gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority 
(FCA). BUX is actief in Nederland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk en heeft 
de ambitie om wereldwijd uit te rollen. 

 

 

*Bron: BUX Typeform Client Survey 2015/2016 

 

Voor meer  informatie (niet voor publicatie): 

Nick Bortot – CEO BUX   

E: nick.bortot@getBUX.com   

T: +31 647 221 677    

 

Bezoek onze website:   Per pagina inclusief foto’s en screenshots: 

http://getbux.com/     http://getbux.com/nl/pers 

 

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 


