
EVBox neemt Franse branchegenoot EVTronic
over
EVBox breidt eigen netwerk van 60.000 laadpunten uit met de 700
snellaadstations van EVTronic

Amsterdam, 6 juli 2018 – Het van oorsprong Nederlandse EVBox, een van de grootste

fabrikanten van laadpalen voor elektrisch rijden ter wereld, heeft zijn Franse branchegenoot

EVTronic overgenomen. EVTronic ontwerpt en bouwt supersnelle laadstations en is koploper in

de toepassing van een aantal innovatieve technologieën, zoals V2G (Vehicle-to-Grid). Door de

overname groeit het Europese laadpalennetwerk van EVBox met 700 snellaadstations en

verzekert het bedrijf zich van een technologische sprong voorwaarts.

EVTronic is in 2007 opgericht en is in elf jaar tijd snel gegroeid door de wereldwijde interesse in

technologie voor het laden van elektrische auto’s. Het bedrijf werkte al samen met EVBox voor

de implementatie van EVBox snellaadpalen. Snelladers zijn direct aangesloten op de accu van

de auto en kunnen daardoor auto’s veel sneller opladen. In maart won EVBox een tender voor

de plaatsing van 52 snelladers in en rond Amsterdam. De expertise van EVTronic komt bij de

implementatie van deze laadpalen in de tweede helft van 2018 goed van pas.

http://news.evbox.com/nl-NL/164738-amsterdam-breidt-snellaadnetwerk-uit-met-52-snelladers


Tekenen van de overeenkomst afgelopen donderdag door (v.l.n.r.) EVBox CCO Peter van

Praet, EVTronic oprichter Eric Stempin en EVBox CEO Kristof Vereenooghe.

Tijdens de samenwerking kwamen we erachter dat we dezelfde kernwaarden
en passie voor technologie delen. Deze krachtenbundeling geeft ons sterke
schaalvoordelen, een uitbreiding van ons netwerk en een forse impuls voor
onze R&D-afdeling
— Kristof Vereenooghe, CEO EVBox

Het aantal elektrische auto’s op de weg groeit snel. Volgens de laatste schattingen van

Bloomberg stijgt het aantal elektrische auto’s van 1,1 miljoen in 2017 naar 30 miljoen in 2030.

De vraag naar laadstations en aanverwante software en diensten zit hierdoor ook sterk in de lift.

Innovation Lab
Het personeel van EVTronic wordt onderdeel van het EVBox team. Eric Stempin, de oprichter

van het bedrijf, treedt toe tot het managementteam van EVBox. Hij wordt Chief Research

Officer (CRO) en gaat zich richten op de ontwikkeling van snelle en ultrasnelle laadstations. Ook

gaat hij zich bezighouden met het opzetten van het EVBox Innovation Lab voor diverse R&D-

projecten, waaronder V2G (Vehicle-to-Grid), draadloos laden, energieopslag en

vermogenselektronica.

We zijn verheugd om opgenomen te worden door de EVBox familie. Wat ooit
begon als een klein bedrijf is snel uitgegroeid tot een bloeiende onderneming
met een groot aantal klanten, met name in Frankrijk. We zijn trots op de
kwaliteit van onze technologie en onze klantfocus. Door ons aan te sluiten bij
EVBox hopen we dat we de transitie naar duurzame mobiliteit kunnen blijven
versnellen en willen we onze klanten blijven verrassen met indrukwekkende
totaaloplossingen
— Eric Stempin, oprichter van EVTronic, nu Chief Research Officer bij EVBox

60.000 laadpunten wereldwijd

https://www.linkedin.com/in/eric-stempin-a4708840/
https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/


EVBox voegt door de acquisitie 700 nieuwe, snellaadstations toe aan het bestaande Europese

netwerk. Het bedrijf heeft wereldwijd nu ruim 60.000 reguliere AC (wisselstroom) laadpunten

en 700 snelle DC (gelijkstroom) laadstations. Een aantal EVTronic snelladers krijgt EVBox

branding.
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OVER EVBOX

EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
60.000 laadpunten in meer dan 980 steden in 30 landen, wil EVBox mobiliteit verduurzamen door haar
laadoplossingen wereldwijd aan te bieden. EVBox heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen, Oslo,
Milton Keynes, Madrid, München, Parijs, Bordeaux, New York en Los Angeles. Sinds maart 2017 is EVBox een
onderdeel van ENGIE.
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