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CIJFERS EN GESCHIEDENIS FUN & FRIENDLY FACTS

8 39.000

30+ 4,35

modellen premium 

elektrische voertuigen

samen gereden aantal 

kilometers per dag

aantal landen waar onze 

e-Tuks rijden

verwachte omzet 2016 

in miljoenen euro’s

750+
aantal verkochte e-Tuks

260%+
verwachte omzetgroei 

2014-2016

700k
EBITDA* prognose 2016

6000kg+
dagelijkse vermindering 

van CO2-uitstoot 

dankzij onze e-Tuks

30+
aantal e-Tuks dat per 

maand gemaakt wordt

€ 255.971

€ 80.086

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

€ 511.422

€ - 235.162

€ 750.676

€ - 119.120

€ 960.870

€ - 150.808

€ 1.647.794

€ 90.314

€ 2.632.400

€ 323.620

€ 4.3450.000 
(Prognose)

€ 700.000 * 
(Prognose)

*EBITDA = winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen Omzet
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*EBITDA = winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen



Tuk Tuk Factory is de grootste maker en 

distributeur van elektrische tuktuks ter wereld. 

Momenteel rijden onze ‘fun and friendly’ voertuigen 

in meer dan 30 landen rond. We groeien erg hard 

en onze ambities zijn groot. Investeer mee in Tuk 

Tuk Factory, ontvang een duurzaam rendement en 

draag bij aan een schone, elektrische toekomst. 

Get on board!

Over ons

Onze missie is simpel: de wegen van de wereld een beetje 

mooier, leuker en schoner maken. Daarom zijn we in 2008 

begonnen met het ontwerpen, fabriceren, verkopen en 

distribueren van 100% elektrische tuktuks. Bulls eye. Verkoop 

en omzet groeiden de afgelopen jaren exponentieel. 

In 2012 bestelde klanten gemiddeld iets meer dan één 

voertuig per order. Op dit moment is dat gemiddeld meer dan 

15 voertuigen per order. Sinds 2014 maken we winst en de 

prognose van de omzetgroei van 2014 tot en met 2016 is ruim 

260%. Zoals gezegd: we groeien snel. En we willen nog sneller. 

Waarom investeren
De markt voor elektrische voertuigen groeit explosief. 

Overheden wereldwijd lanceren plannen om benzine en diesel 

uit hun (binnen)steden te bannen. Ondernemers in mobiliteit 

ontdekken dat ‘duurzaam’ verkoopt. En allemaal zien ze 

elektrisch vervoer als hét middel om hun doelen te bereiken. 

Tuk Tuk Factory is uitstekend gepositioneerd om optimaal 

van deze groei te profiteren, met name op het gebied van 

binnenstedelijk vervoer en last-mile transport. In Lissabon rijden 

inmiddels meer dan 150 e-Tuks. En dat aantal neemt snel toe. 

Scan de QR-code hieronder voor een impressie.

De afgelopen jaren hebben we veel geleerd, 

verbeterd en in de steigers gezet. Om onze 

ambities waar te maken, moeten we onze 

positie als marktleider verstevigen. Elke 

verkochte e-tuk brengt ons doel een stukje dichterbij. Dat geldt 

ook voor deze obligatielening. Een succesvolle uitgifte is de 

volgende stap naar een schonere wereld. Investeer mee en 

ontvang een rendement van 7%. We zijn er klaar voor.  

Obligaties en prospectus 
Obligaties worden uitgegeven door Tuk Tuk Holding en 

verhandeld via het digitale handelsplatform NPEX, waarop 

beleggers rechtstreeks in MKB ondernemingen kunnen 

beleggen. Gedurende de looptijd kunnen obligaties verkocht 

of gekocht worden door andere beleggers op NPEX. Voor deze 

emissie is een prospectus beschikbaar.  

Download deze via www.npex.nl/tuktuk

GET ON BOARD
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TUK TUK FACTORY 
Verrijn Stuartweg 22p
1112 AX  Diemen
+31 (0)20 61 384 21
info@tuktukfactory.com
www.tuktukfactory.com

De informatie in deze brochure is gebaseerd op de situatie op 
23 november en kan veranderen. Aan deze brochure kunnen 

geen rechten worden ontleend. De brochure bevat een beknopte 
weergave van het aanbod en kan niet volledige de belegging 
omschrijven. Alleen de inhoud van het prospectus is bindend. 

Hierin worden de kansen en de risico’s uitgebreid  beschreven.  
Download het prospectus via www.npex.nl/tuktuk 

I sense a lot of love
Sam mc Goun, US distributor 

Yes, they are profitable all right
Benjamin Maarek, owner Allo Tuk Tuk Paris

They look sensational 
James Hewitson, General Manager 

Anantara The Palm, Dubai 

Thailand has a potential of 
more than 10.000 eTuks
K. Suravoot, Loxley, Thailand

ONZE KLANTEN OVER TUKTUK FACTORY


