Persbericht

Achmea Innovation Fund neemt belang in Onto
Zeist, 27 juli 2021 – Het Achmea Innovation Fund heeft een belang genomen in Onto, Europa’s
grootste abonnementsservice op het gebied van elektrische voertuigen (EV’s). Het fonds behoort
hiermee tot de groep nieuwe investeerders in dit technologie gedreven bedrijf uit het Verenigd
Koninkrijk. Deze investering past in Achmea’s strategie op het gebied van schone, veilige en slimme
mobiliteit.
Onto (opgericht in 2017) biedt particuliere en zakelijke gebruikers een makkelijke toegang tot
elektrische auto's, zonder langetermijnverplichtingen. Via een maandelijks opzegbaar all-inclusive
abonnement krijgen klanten de nieuwste elektrische voertuigen tot hun beschikking, inclusief
verzekering, openbaar opladen en onderhoud.
Car-as-a-Service heeft de toekomst
Rob Jolly, CEO en cofounder van Onto: “De automarkt ontwikkelt zich steeds meer richting een B2B2C
markt (business-to-business-to-consumer). Car-as-a-Service past in de beweging naar zero
eigenaarschap. Onto biedt een simpel, flexibel en betaalbaar alternatief voor het traditionele
autobezit. Daarom hanteert Onto transparante prijzen en vragen we geen aanbetaling. Hierdoor
kunnen gebruikers eenvoudig in de wereld van EV's stappen en hun auto probleemloos omwisselen,
zonder gebonden te zijn aan een lang contract of hoge kosten vooraf."
Duurzame mobiliteit wordt de norm
Katharina Maass, fundmanager van het Achmea Innovation Fund: “Nederland heeft grote uitdagingen
op het gebied van mobiliteit en het terugdringen van de CO2-uitstoot. De ontwikkelingen gaan
razendsnel en technologie wordt daarbij steeds belangrijker. Denk aan de opkomst van elektrisch
rijden, zelfrijdende auto’s en deeldiensten. Duurzame mobiliteit wordt de norm. Car-as-a-Service,
waar Onto vol op inzet, maakt elektrisch rijden mogelijk voor een nieuwe doelgroep. Wij kunnen op
dit punt veel leren van de ervaringen in de UK. Het moet en kan schoner, veiliger en slimmer. Als
coöperatieve verzekeraar draagt Achmea daar graag aan bij.”
Het Achmea Innovation Fund (met als dealteam Henrieke Hoftijzer en Bas Bisschop) investeert in deze
investeringsronde naast bestaande investeerders en Alfvén & Didrikson (lead investeerder in deze
ronde), TotalEnergies Ventures en Vlerick Group.
Achmea Innovation Fund
Het Achmea Innovation Fund (opgericht eind 2019) verstrekt groeikapitaal aan veelbelovende
ondernemingen, die willen bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame samenleving. En die
daarmee aansluiten bij de missie van Achmea. Katharina Maass: “Achmea wil waarde leveren voor
klant én samenleving. Daarbij kijken we verder dan vandaag. De uitdagingen van de toekomst, dáár wil
het Achmea Innovation Fund graag een betekenisvolle rol in spelen. Naast investeren bouwt ons fonds
nadrukkelijk aan een langdurige samenwerking met betekenisvolle ondernemingen.” Het Achmea
Innovation Fund heeft een initiële omvang van €100 miljoen.
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Over Achmea
Achmea is een financieel dienstverlener met sterke merken zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis.
Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland. Achmea heeft een sterke coöperatieve
identiteit, waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Vanuit
deze coöperatieve identiteit zet Achmea zich in voor een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving.
Klanten van Achmea legden in 2020 circa €20 miljard aan premiegeld in. Achmea is in Nederland marktleider in
schade- en zorgverzekeringen en groot in inkomensverzekeringen en pensioen- en levensverzekeringen. Via
onder meer Centraal Beheer en Woonfonds verstrekt Achmea hypotheken. Centraal Beheer APF biedt
pensioenoplossingen op maat. Vermogensbeheerder Achmea Investment Management heeft €203 miljard aan
beheerd vermogen. Syntrus Achmea beheert namens meer dan 60 pensioenfondsen en andere institutionele
beleggers €37 miljard in vastgoed en hypotheken. Achmea is ook internationaal actief in Turkije, Griekenland,
Slowakije, Australië en Canada. Het bedrijf heeft ruim 16.000 fte’s in dienst, waarvan 3.000 actief zijn in het
buitenland. www.achmea.nl
Over Onto
Onto, opgericht in 2017 door Rob Jolly en Dannan O'Meachair, biedt automobilisten een toegankelijke,
gemakkelijke en betaalbare manier om deel te nemen aan de EV-revolutie, zonder langetermijnverplichtingen.
De afgelopen vier jaar is Onto's innovatieve auto-abonnementsservice een hit gebleken bij consumenten,
waardoor velen afstapten van de traditionele verbrandingsmotor. Sinds de oprichting is Onto snel gegroeid en
werkt het bedrijf samen met steeds meer aanbieders op het gebied van laadinfrastructuur en elektrische auto's.
Abonnementen zijn maandelijks opzegbaar. Onto biedt momenteel 17 modellen aan. www.on.to

