
Startups Events Jobs Startup Deals English Aanmelden

News Blog

News

Ashton Kutcher stopt geld in Utrechtse GitLab

1. Ashton Kutcher stapt in Utrechtse GitLab

UtrechtInc graduate   verwelkomt een peleton aan investeerders;

de Utrechtse startup ontvangt anderhalf miljoen dollar van Khosla

Ventures, 500 Startups, Crunchfund, Sound Ventures (van acteur 

) en Liquid 2 Ventures (van voormalig NFL-  Joe

Montana). 

GitLab

Ashton

Kutcher quarterback

In 2009 zat founder Sytse met zijn  bij UtrechtInc. In 2011

richtte 

AppAppeal

Sytse Sijbrandij vervolgens samen met Dmitriy Zaporozhets Gitlab

op. De eerste investering in deze sartup werd gedaan uit het  Rabo Pre-

seed Fonds van UtrechtInc.  Sindsdien is hun team sterk uitgebreid en

timmeren ze aan de weg met een online systeem voor het managen van

en samenwerken aan het programmeren van software. 
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De oude  werd afgelopen maart geselecteerd

door/voor Y Combinator, de  qua startup-accelerators.

Deze Amerikaanse vroegefase-investeerder stak 120.000 dollar in het

bedrijf van mede-oprichter , in ruil voor 7% van de

aandelen.
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