PC-naar-Mobiel innovator 24access sluit eerste financieringsronde af
Utrecht, 5 februari, 2007 — 24access Solutions B.V., een leverancier van oplossingen
die een connectie bewerkstelligt tussen een PC en een mobiele telefoon, heeft vandaag
aangekondigd dat het een Serie A financiering heeft afgerond, geleid door Big Bang
Ventures en Solid Ventures en een aantal gerenommeerde private investeerders.
24access Solutions wil deze financiering aanwenden om sneller te groeien, zowel
lokaal als internationaal.

De oplossingen van 24access zijn speciaal ontworpen om consumenten via de mobiele
telefoon toegang te bieden tot content op de PC, zoals foto’s, muziek- en video
bestanden. Het biedt consumenten complete vrijheid om toegang te krijgen tot deze
content vanaf om het even welke mobiele telefoon en ongeacht de mobiele operator.
Bovendien is het mogelijk om webcam en TV-beelden op de mobiele telefoon te
bekijken indien een webcam en TV-kaart zijn aangesloten op de PC.

24access Solutions is gevestigd in Utrecht, Nederland en zal de financiering gebruiken
om internationaal te expanderen en om haar partner kanaal verder te ontwikkelen,
waaronder mobiele telecom bedrijven, fabrikanten van mobiele telefoons, internet
communities en andere distributeurs.

24access Solutions zal daarbij gebruik maken

van haar nieuwe netwerk van investeerders.

Frank Maene, Managing Partner van Big Bang Ventures : “We hebben veel vertrouwen
in het management team. De 24access oplossingen hebben ons geïmponeerd door het
gebruikers gemak, de uitgebreide functionaliteiten en het aantal ondersteunde mobiele
telefoons. Wij denken dat ze een belangrijke rol gaan spelen in de wereldwijde mobiele
entertainment markt.”
Arjan Dost, oprichter & CEO of 24access Solutions: "Deze financiering van onze
investeerders markeert het belang van de innovaties die wij voor de wereldwijde
markt ontwikkelen. Onze investerings partners herkennen de enorme kansen die we
krijgen als we internationaal kunnen uitbreiden.”

Over 24access Solutions
24access Solutions is opgericht in 2004 en ontwikkelt PC to Mobile Place Shifting
solutions. De oplossing van 24access Solutions bewerkstelligt een tweewegs
verbinding tussen een PC en een mobiele telefoon. Hierbij is het uitgangspunt dat de
oplossingen veilig zijn en eenvoudig te installeren.
24access Solutions ondersteunt meer dan 100 verschillende mobiele telefoons.
www.24access.nl
-Einde-

Over Big Bang Ventures

Big Bang Ventures investeert in jonge, innovatieve bedrijven binnen de informatie en
communicatie technologie sector in de ruime Benelux regio. Gestart in 2000, heeft het
fonds ruim € 40 miljoen in beheer. Samen met een tiental Venture Partners – allen exCEO’s en managers die hun strepen hebben verdiend in de internationale ICT wereld –
begeleidt het Big Bang Ventures team haar portfolio bedrijven op een zeer actieve
wijze.
Eerdere investeringen omvatten DataCenterTechnologies, verkocht aan Symantec;
Dedigate, verkocht aan het in Miami gevestigde Terremark en Clear2Pay, een
toonaangevende onderneming in betalingstechnologie.
www.bbv.be

Over Solid Ventures BV

Solid Ventures BV (www.solidventures.nl) is een venture capital fonds gericht op
investeringen in innovatieve ICT ondernemingen in Nederland. Solid Ventures is één
van de partijen die funding heeft gekregen van het Ministerie van Economische Zaken
via de TechnoPartner Seedfaciliteit.
De aandeelhouders van Solid Ventures zijn het management bestaande uit Floris van
Alkemade, Herman deLatte en Robert Wilhelm, alsmede een groep van privé
investeerders, allen succesvol ondernemer en/of investeerder in de ICT en Media
sectoren. Zij investeerden eerder ook in Oxxio, Versatel en Scarlet.
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