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Investering van € 6,25 miljoen voor clean-
tech bedrijf ViriCiti om door te groeien in
Noord-Amerika

Amsterdam, 28 januari 2019 - Energy Impact Partners (EIP), Mainport Innovation Fund II
(MIF II), en een niet nader genoemde derde partij, hebben vandaag laten weten € 6,25
miljoen te investeren in clean-tech startup ViriCiti, dat een online telematica-platform
heeft ontwikkeld voor gemengde en elektrische busvloten. Doel van de investering is
verdere productontwikkeling van ViriCiti Smart Charging en de uitbreiding van het team,
het aantal kantoren en het huidige klantenbestand in Noord-Amerika.
 

ViriCiti biedt OV-bedrijven een online platform met real-time inzichten in hun vloot. Door de

laadinfrastructuur samen met elektrische en niet-elektrische voertuigen in één platform te

combineren, vergemakkelijkt het bedrijf de overgang naar volledig elektrische busvloten en

werkt het aan de wereldwijde transitie naar emissievrij vervoer.

“Omdat we precies tussen energie- en infrastructuurdiensten in zitten, is
Energy Impact Partners voor ons de ideale partner om onze banden met de
Amerikaanse markt en de energiebedrijven te versterken. Deze investering
stelt ons in staat om nieuwe vestigingen te openen en ons Amerikaanse team
uit te breiden. Op die manier kunnen wij ons netwerk uitbouwen en
tegelijkertijd uitstekende service blijven garanderen voor onze klanten.” 
— Freek Dielissen, CEO ViriCiti 

ViriCiti in de VS

Met een marktaandeel van meer dan 50% is ViriCiti sinds 2015 marktleider in elektrische

bustelematica in Europa en de Verenigde Staten. Eén van de eerste klanten in de VS was

Stanford University in Californië. Andere klanten van ViriCiti zijn New York City Transit, Toronto

Transit Commission en een groot technologiebedrijf in Silicon Valley dat in december 500

systemen bestelde. Alle Amerikaanse en Canadese klanten worden bediend vanuit het kantoor

in South Carolina en het Support Center in Zuid-Californië.

⏲

https://www.viriciti.com/nl/slim-laden/


"Sinds onze investering in ViriCiti in 2016 heeft het team indruk op ons
gemaakt met een sterke internationale groei. We zien de samenwerking met
Energy Impact Partners positief tegemoet en hebben vertrouwen in onze
gezamenlijke versterking van ViriCiti’s positie als marktleider en in de
uitbreiding van hun productportfolio voor gemengde vloten en
laadoplossingen.”
— Thijs Gitmans, fondsbeheerder Mainport Innovation Fund II

Slim laden en diensten

Voor OV-bedrijven zijn de hoge investeringskosten van elektrische bussen nog vaak een

drempel in de overstap naar emissievrije vloten. Het verlagen van de vraag naar netstroom en

daarmee de laadkosten, is van belang voor het schalen van elektrische vloten en het versnellen

van hun rendement op de investering. Wanneer elektrische vloten groeien, stijgt de vraag naar

energie, met tot gevolg hogere laadkosten en dure netwerkaansluitingen voor vervoerders.

Smart Charging, laden met de juiste hoeveelheid energie op het juiste moment - verlaagt de

vraagkosten en vermijdt piektijden, zodat elektrische bussen ongehinderd hun routes kunnen

uitrijden.

"Het softwareplatform van ViriCiti is onmisbaar gebleken voor vervoerders en
voertuigfabrikanten in Noord-Amerika en Europa. Hun unieke en
toonaangevende oplossing is een essentieel onderdeel in de overstap naar
elektrisch vervoer, wat een topprioriteit is voor de energiepartners van EIP." 
— Hans Kobler, CEO & Managing Director Energy Impact Partners 

Over ViriCiti
Sinds 2012 ondersteunt ViriCiti truck- en busvervoerders bij het optimaliseren van de prestaties

van hun gemengde of volledig elektrische vloten met data-inzichten en real-time notificaties.

Het hoofdkantoor van ViriCiti zit in Amsterdam. ViriCiti LLC heeft twee vestigingen; één aan de

westkust en één aan de oostkust van de VS. ViriCiti streeft ernaar om de vervoersuitstoot te

verlagen en de transitie naar emissievrije voertuigen wereldwijd te versnellen door het bieden

van een overzichtelijk all-in-one platform dat elektrische operaties makkelijker en goedkoper

maakt.

Over Energy Impact Partners



OVER VIRICITI

ViriCiti, founded in 2012, offers a cloud-based monitoring system to improve electric vehicle operations. ViriCiti
believes that online energy management is the missing link to full adoption of electric city buses and trucks. By
monitoring and analyzing data from electric vehicles up to millisecond level, real-time information on the use,
condition and performance of the vehicle can be provided. With these insights, electric city buses and trucks run
further, more reliable and at lower cost.

Energy Impact Partners (EIP) is een strategische private equity partij, opgericht in 2015. EIP

investeert in innovatieve technologieën, diensten en producten in de complete energieketen,

van productie tot consumptie. EIP voorziet zijn strategische partners van essentiële informatie

die hen helpt bij het zetten van slimme stappen voor de toekomst. Door nauwe samenwerking

met zijn investeerdersbasis, probeert EIP de beste bedrijven, koopkracht en visie in de industrie

samen te brengen om het opkomende energielandschap te beïnvloeden. De energiepartners

van EIP zijn Southern Company, National Grid, Xcel Energy, Ameren, Great Plains Energy,

Fortis Inc., AGL, Avista, MGE Energy Inc., TEPCO, PTT Public Company Limited, OGE Energy

Corp., TransCanada en Alliant Energy. Voor meer informatie, bezoek

www.energyimpactpartners.com.

Over Mainport Innovation Fund II           
In 2016 participeerde MIF II samen met Breesaap Green Link ook in ViriCiti’s eerste

investeringsronde ter waarde van € 700.000. MIF II is opgericht in 2015 door KLM, Schiphol,

TU Delft, NS en Havenbedrijf Amsterdam, samen met NBI Investors - de beheerder van het

fonds. MIF II helpt ondernemers snelle stappen te zetten door VC-financiering te combineren

met de expertise en het internationale netwerk van zijn partners. Zie

www.mainportinnovationfund.nl voor meer informatie.
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