
 
 

Belegger-update Tuk Tuk Factory Q1 2017 
 
Tuk Tuk Factory heeft in het eerste kwartaal van 2017 80 voertuigen uitgeleverd, de omzet 
bedroeg bijna 1 miljoen euro. De omzetontwikkeling loopt wat achter op de prognose 
vanwege een vertraging in de ontwikkeling van het nieuwe voertuig, de e-Tuk Limo GT. Wel 
zijn er belangrijke nieuwe markten geopend. In Madrid zijn de eerste 30 voertuigen 
uitgeleverd, wat mooie coverage op nationale televisie op heeft geleverd.   

 
Tuk Tuk Factory heeft heel hard gewerkt aan een nieuw model, de Limo GT. Dit nieuwe 
product heeft een lagere instap en is daardoor zeer geschikt voor vervoer op de ‘last-mile’, 
naast het recreatieve vervoer uiteraard. Helaas is er vertraging opgeleverd, omdat veel van 
de nieuwe richtlijnen ook bij de regelgevende instantie niet duidelijk waren. Inmiddels heeft 
Tuk Tuk Factory alle test (op 1 na) behaald. De verwachting is dat de typegoedkeuring voor 
het einde van juni zal worden behaald.   
 

 
 



De emissieopbrengst is ingezet voor de aankoop van Li-Ion batterijen, die middels een CAN 
communicatie protocol in het voertuig geïntegreerd zal gaan worden. Verder heeft TTF 
geïnvesteerd in de aanschaf van een ERP (Enterprise Resource Planning) systeem. Ook is 
er verder geïnvesteerd in de ontwikkeling en de daarbij behorende nieuwe Europese 
typegoedkeuring. 

 
Er zijn 50 voertuigen verkocht en 30 geleverd aan een klant in Madrid. Daarnaast is de 
partnership met Loxley in Thailand verder geconcretiseerd, en is Loxley aan het pitchen 
Chiang Mai en Bangkok. In Amerika wordt een deal gesloten met een groot Amerikaans 
koffieconcern. 

 
De Raad van Commissarissen is versterkt door het aantreden van 2 nieuwe leden: Wim 
Straver, voorheen CEO bij M&G Group en Wim Das, voorheen CFO bij Inalfa. Beide heren 
brengen belangrijke ervaring en kennis op het gebied van automotive en met het opschalen 
van een groeionderneming. Wim Straver heeft een opleiding gevolgd tot commissaris. 
Florestan van ''t Hek blijft aan. Wij bedanken Cees Hilkman voor zijn enorme inzet afgelopen 
jaren! 
 

Tuk Tuk Factory in de media: 

 

Artikel Telegraaf 20 april 2017  

  

 
 

  
Spaanse nationale nieuws 
 
 

http://www.telegraaf.nl/dft/ondernemen/grensverleggers/28022931/__E-tuks_in_eigen_achtertuin__.html
https://drive.google.com/open?id=0B6ad29-w7Q7GeElEdHRjUlJqS1E


Quote Roland Vos (CEO): 
‘Door de vertragingen op productgebied is het een enorm drukke en roerige tijd. We zien 
echter dat vooral de markt buiten Europa heel erg hard gaat en we zien daar veel kansen 
om nog veel harder te groeien. Verder heeft de publiciteit rond NPEX veel goede connecties 
en partnerships opgeleverd.’ 
 


