PERSBERICHT
AVINITY Systems BV sluit investeringsronde met
SOLID Ventures en BIG BANG Ventures

Hilversum, 5 februari 2007 – Avinity Systems BV (Avinity) heeft een eerste investeringsronde
afgesloten met Solid Ventures en Big Bang Ventures om de organisatie uit te breiden en te
investeren in verdere ontwikkeling van het RenderCast™ interactieve TV platform.
Avinity biedt een baanbrekende aanpak voor Internet Televisie die nieuwe diensten voor
consumenten mogelijk maakt en nieuwe omzetmogelijkheden voor digitale TV operators en
content leveranciers opent.
Avinity’s server-gebaseerde oplossing brengt rijke mediatoepassingen naar elke interactieve settop box. De unieke technologie vertaalt interactieve TV applicaties op een schaalbare wijze naar
een MPEG stroom die over IPTV of DVB-C netwerken kan worden gedistribueerd. Voor zowel
kabel- als IPTV aanbieders maakt het RenderCast™ platform nieuwe diensten mogelijk, zoals het
delen van foto’s en video’s en vele andere “Web 2.0” diensten. Voor content leveranciers biedt het
RenderCast™ platform een rijke, uniforme manier om content toegankelijk te maken op
verschillende netwerken en set-top boxes.
“De investeringsteams van Solid Ventures en Big Bang Ventures hebben verschillende
investeringen gedaan in telecom & IT infrastructuur beheer en hebben een uitgebreid netwerk in
de media sector. Dit zal ons in staat stellen succesvol te groeien en wereldwijd uit te breiden”,
aldus Ronald Brockmann, de CEO van Avinity.

“Ronald Brockmann en zijn team hebben een attractieve manier ontwikkeld om Internet naar de
TV te brengen, zonder dat de operator zijn bestaande investeringen in gevaar hoeft te brengen.
Vooruitkijkend geloven we dat ze een nieuwe standaard voor IPTV kunnen zetten, zoals eerder
voor WiFi met startups als NoWiresNeeded”, aldus Floris van Alkemade, Partner bij Solid
Ventures.

Frank Maene, Managing Partner Big Bang Ventures: “We zijn enthousiast om met echte “serial
entrepreneurs” te werken en zien ernaar uit om van Avinity een groot succes te maken."

Over Avinity Systems BV
Avinity is begin 2005 opgericht door een team van seriële ondernemers in de technologiesector
met veel ervaring in video en networking. Avinity ontwikkelt de eigen technologie en heeft octrooiaanvragen lopen.
Het bedrijf lanceert zijn RenderCast™ platform voor Internet TV momenteel met enkele operators
en content partners in West-Europa, en zal gedurende 2007 wereldwijd uitbreiden.
Avinity is gevestigd op het Hilversumse Media Park.

www.avinity.net
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Over Solid Ventures

Solid Ventures participeert in jonge, innovatieve en snelgroeiende bedrijven in Nederland en richt
zich op de segmenten Internet, Telecom, Software en Digitale Media. Het trackrecord van
succesvolle participaties bestaat onder meer uit: Scarlet en Versatel (Euronext:VRSA), Oxxio
(LSE:CNA), ITMasters (NYSE:BMC), DataCenterTechnologies (NASDAQ: SYMC), Dedigate
(AMEX:TWW).

Solid Ventures is gefund door een aantal betrokken privé investeerders met ICT / Media en
venture capital ervaring en via TechnoPartner.

www.solidventures.nl
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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 ex-CEO’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
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