Introductie Investor Ready
Pieter Vermeer
Serie-ondernemer in de IT. Meerdere acquisities en succesvolle exits (>€ 45
miljoen) naar grote beursgenoteerde ondernemingen gerealiseerd.
Mede-oprichter van Synergia Capital, een VC (€ 200 miljoen).
Fusie tot stand gebracht met familiebedrijf Dura Vermeer Group NV (€ 1,5 miljard).
Medeoprichter van consortia voor road pricing, cell broadcast en e-commerce
platforms.

Investor Ready: financieringspartner van groeibedrijven
Ondernemers ondersteunen wij in het gehele financieringsproces, we
begeleiden ze naar 'investor readiness' en uiteindelijk een succesvolle deal.
In 2016 is Investor Ready gestart door een team van ervaren ondernemers.

De rol van Investor Ready bij NPEX Growth
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Inhoud presentatie

Marktontwikkeling: De vraag naar mobiliteit
is blijvend veranderd
Nazza: Mobility-as-a-Service (MaaS)
Gerealiseerde resultaten
Groeiambitie Nazza

Marktontwikkeling

Duurzaam reizen
Het CO2 verbruik moet sterk teruggedrongen worden. De
luchtkwaliteit moet verbeteren. Dat is wereldwijd een streven,
maar op Europees niveau wordt het nu opgelegd en dat
wordt ondersteund door de Nederlandse rechter.

Impact Covid-19
Steeds meer mensen werken niet meer alleen op kantoor
maar ook vanuit huis. Deze trend wordt versterkt door het
merendeels thuiszitten van de medewerkers in verband met
de COVID-19-crisis.

Flexibiliteit en vitaliteit
Er is meer flexibiliteit voor benutten van verschillende
vervoersvormen gewenst. Daarbovenop komt nog de vitaliteit
van werknemers die steeds relevanter wordt. Dus ook bewegen
onderweg naar werk wordt de norm.

Mobility-as-a-Service
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Service Platform
Kenmerken:
SaaS abonnementen, die worden
afgerekend op basis van het
aantal vervoersmiddelen, afstand
en de tijd.
Software integraties (API’s) en
langdurige samenwerking met
relevante aanbieders van
parkeergaragesoftware, fiets-,
auto, en elektrische
slotenfabrikanten.
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Bijzondere prestaties
Sterk fundament

Billing partner

Nazza heeft nu 25 FTE’s en heeft
samenwerkingen gesloten met
de meest belangrijke
leveranciers voor hard- en
software op dit domein.

Voorkeurspartner van JBilling,
levert “end-to-end Billing”
diensten naar wereldwijde klanten
en is dus essentieel onderdeel
van de MaaS propositie.

Bewezen concept

Partner Giant / Connectbike

Backoffice diensten

Het delen van assets is
bewezen en verschillende
MaaS-projecten in NL zijn live.

Samenwerking om gezamenlijk
Fiets as a Service te ontwikkelen
en verkopen.

Met verschillende BikeSharebedrijven zijn contracten voor het
leveren van backoffice diensten.

MaaS-klanten aangesloten

Meerdere branches

Partnerships overheden

Verschillende MaaSgerelateerde klanten zijn
operationeel en een aantal
projecten zijn in uitvoering.

Er zijn meerdere implementaties
voor verschillende branches
uitgevoerd: Energie (zoals
Essent), Mobiliteit, e-commerce,
Finance.

Voor de gezamenlijke ontwikkeling
van MaaS standaarden en diensten
zijn contacten gelegd met centrale
en lokale overheden.

Contracten operators
en providers
waaronder Openbaar Vervoersbedrijven om de markt voor
deelfietsen te openen.

Resultaten 2020 - 2021
2021

2020

jan - mei omzet

€ 1,06 miljoen

totale omzet

€ 2,03

miljoen

2020

winst na belasting

€ 46.903

Stabiel door terugkerende omzet

Toename operators en providers

Nazza heeft een grote portefeuille van

Nazza op verschillende niveaus werkt voor

langlopende overeenkomsten opgebouwd.

veel operators en providers, waardoor

Daardoor is een groot gedeelte van de omzet

Nazza op relevante onderdelen van de

terugkerend. Deze terugkerende omzet geeft

mobiliteitsmarkt een strategische positie

Nazza stabiliteit. Deze terugkerende omzet is

heeft opgebouwd. Een overzicht staat op

tevens de fundering voor de groei van Nazza.

de volgende pagina.

Klanten & Partners

MaaS Service Providers

Unieke marktpositie
Nazza hanteert een onafhankelijke positie door
providers op door hen gewenste manier en
niveau te ondersteunen. Nazza heeft geen eigen
eindklanten, en exploiteert geen eigen assets.
Nazza heeft hierdoor een groot marktpotentieel
als verbinder en groothandel in mobiliteitsdiensten.
Andere partijen worden vaak gedomineerd door
partijen met specifieke belangen in de
vervoersindustrie (auto’s, fietsen, Openbaar
Vervoer).

MaaS Operators

Asset Providers

Groeiambitie Nazza

het uitbouwen van onze salesactiviteiten;
het verder opzetten van marketingactiviteiten;
het doorontwikkelen van het Nazza platform;
overnames en het verder ondersteunen van
onze algehele groeiambities.

Dank voor uw aandacht.
We beantwoorden graag uw vragen

