PERSBERICHT
Tweede crowdfundronde opnieuw succesvol

SnappCar haalt 1 miljoen aan converteerbare leningen op via
Oneplanetcrowd

Utrecht, 7 juli 2015 –SnappCar, het tweede Europese platform waar je als particulier je eigen
auto kunt delen, heeft dankzij een tweede, nog lopende crowdfund campagne via
Oneplanetcrowd een recordbedrag van in totaal ruim 1 miljoen euro opgehaald aan
converteerbare leningen bij het publiek. 821 particuliere investeerders verstrekten gedurende
de eerste crowdfund campagne in 2014 voor € 560.125,- en tijdens de huidige campagne voor
€ 481.000,- een lening aan het bedrijf die zij mogen converteren naar een aandeel. Niet alleen
schaart SnappCar zich hiermee bij een selecte groep bedrijven die meer dan 1 miljoen euro
ophaalden via crowdfunding, het is tevens het eerste bedrijf zonder beursnotering waar
particuliere investeerders voor 1 miljoen euro mede-eigenaar zijn van de onderneming.

Met nog 5 dagen te gaan kan SnappCar opnieuw spreken van een succesvolle crowdfundcampagne
via crowdfundingplatform Oneplanetcrowd: 345 particuliere investeerders staken de afgelopen weken
€ 481.000,- in de vorm van converteerbare leningen in SnappCar. In het voorjaar van 2014 haalde
SnappCar al € 560.125,- op in de vorm van converteerbare leningen. Deze eerste groep van 481
investeerders heeft met het instappen van investeerder Founders afgelopen april de kans gekregen
om hun lening te converteren naar een aandeel. Vrijwel iedereen heeft gebruik gemaakt van die
mogelijkheid en de lening geconverteerd. Met de tweede, nog lopende campagne is SnappCar de
grens van 1 miljoen euro aan converteerbare leningen nu ruim gepasseerd. Ook deze nieuwe
investeerders krijgen – op het moment dat er een nieuwe, grote investeerder instapt – de mogelijkheid
om hun lening om te zetten naar een aandeel.

Investeerders kijken verder
In de toekomst zal deze vorm van crowdfunding deel blijven uitmaken van de business- en
financieringsstrategie van SnappCar. Pascal Ontijd: “Dit type investeerders kijkt verder dan het
rendement van een lening of de succesvolle start van ons bedrijf. Zij geloven in onze missie en de
kracht van de deeleconomie. Wat ons betreft is dit de ultieme manier om deze waardevolle
ambassadeurs aan ons te binden voor de toekomst.” Naast crowdfunding blijft SnappCar in gesprek
met professionele investeringsfondsen om de uitbreiding in Noord-West Europa te financieren.

Geen gemeengoed in crowdfundingsector
Converteerbare leningen zijn nog geen gemeengoed in de crowdfundsector waar veelal wordt gewerkt
met lineaire leningen die in maandelijkse vaste termijnen worden terugbetaald. Een converteerbare
lening is een financieringsvorm die zeer geschikt is voor veelbelovende start-ups met sterk
groeipotentieel. Niet alleen om financiering op te halen, maar ook om investeerders voor de lange
termijn aan zich te binden en een trouwe community op te bouwen. Om groei te kunnen realiseren
hebben de ondernemingen in de verschillende groeifases financiering nodig. Het is daarom logisch
deze financiering te faseren over meerdere rondes. Maarten de Jong, oprichter en algemeen directeur
Oneplanetcrowd: “Wij zijn trots dat we zo’n innovatief groeibedrijf als SnappCar nu tweemaal hebben
mogen financieren samen met hun en onze eigen actieve crowd van meer dan 15.000 investeerders.
Het laat zien dat er met crowdfunding steeds substantiëlere bedragen aan groeifinanciering opgehaald
worden. Nu aan SnappCar de mooie uitdaging om hun groei en succes de komende jaren voort te
zetten!”

Over SnappCar
SnappCar is een online community waar particulieren makkelijk en uitstekend verzekerd hun auto met
elkaar kunnen delen. Met ruim 100.000 deelnemers die met elkaar bijna 15.000 auto’s delen in
Nederland, Duitsland en Denemarken, behoort SnappCar tot de top 3 autodeelplatforms wereldwijd.
Als social enterprise, B Corp en mede-oprichter van ShareNL wil SnappCar een positief verschil
maken op duurzaam, sociaal en economisch niveau. Samen zorgen de deelnemers van SnappCar
voor sterkere sociale netwerken, minder CO2 uitstoot en besparing op kosten in alle landen waar
SnappCar actief is. www.SnappCar.nl

Over Oneplanetcrowd
Oneplanetcrowd is het grootste duurzame crowdfundingplatform van Europa. Sinds de start in 2012 is
de onderneming uitgegroeid tot een platform met meer dan 15.000 actieve investeerders en ruim 5
miljoen euro opgehaalde financiering. Hiermee heeft Oneplanetcrowd voor meer dan 90 projecten
start-of groeikapitaal gerealiseerd. Het platform heeft een flexibel financieringsmodel met leningen,
achtergestelde converteerbare leningen, voorverkoop en donatie in het portfolio. Oneplanetcrowd is
actief in Duitsland en Nederland.
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