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DE HOGE DENNEN CAPITAL LEIDT FINANCIERINGSRONDE VAN €24M VOOR SHARED MOBILITY 
SCALEUP FELYX 
 
Amsterdam, 11 FebruarI 2021 – De Hoge Dennen Capital heeft een nieuwe financieringsronde van €24 miljoen 
geleid voor elektrische deelscooter scaleup felyx, dat gevestigd is in Amsterdam. Bestaande aandeelhouders, 
waaronder duurzaamheidsinvesteerder en ondernemer Anne-Marie Rakhorst, hebben ook deelgenomen aan 
deze financieringsronde.  
 
Felyx is sinds de oprichting in 2017 in rap tempo uitgegroeid tot marktleider in de Benelux wat betreft elektrische 
deelscooters. Het nieuwe groeikapitaal zal worden gebruikt om verder uit breiden in de Benelux en om de 
geplande uitbreiding naar Duitsland en Frankrijk te financieren. Daarnaast wordt de financiering gebruikt om de 
organisatie van inmiddels c. 130 medewerkers verder op te schalen. 
 
Quinten Selhorst, medeoprichter en CEO: “We zijn vanzelfsprekend ontzettend blij met en dankbaar voor deze 
investering, die het gevolg is van intensief contact met De Hoge Dennen Capital en Anne-Marie Rakhorst. Bij de 
start van ons avontuur wisten we dat felyx een kapitaalintensief concept is en dat de sleutel tot succes voor 
internationale groei zit in data en slimme technologische toepassingen. Sinds de zomer van 2020 dekken de 
inkomsten van felyx de operationele uitgaven. Een belangrijke mijlpaal, zeker binnen de markt voor deelmobiliteit. 
Met deze financiering kunnen we nu de organisatie verder laten groeien en de stap naar het buitenland zetten, 
waar we enorm veel potentie zien.” 
 
Chiel Soeter, Senior Investment Manager De Hoge Dennen Capital: “De Hoge Dennen Capital wil graag 
investeren in bedrijven met een sterk groeipotentieel, die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Wij zijn erg 
onder de indruk van de dominante marktpositie die felyx in zeer korte tijd heeft kunnen realiseren. Wij denken 
deze marktpositie gezamenlijk verder te kunnen uitbouwen in Europa. Door de verdere groei en innovatie zal 
felyx in de toekomst nog relevanter worden als groene binnenstedelijke mobiliteitsoplossing.” 
 
 
KORT PROFIEL FELYX 
 
Felyx is de marktleider op het gebied van elektrische deelscooters in de Benelux, met >2,500 e-scooters 
verspreid over Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Brussel, Groningen, Delft, Eindhoven, Haarlem en Den Bosch. 
Het onderscheidend vermogen van felyx is een combinatie van beste kwaliteit e-scooters, hoogste 
beschikbaarheid van e-scooters op ieder moment van de dag, uitstekende gebruikservaring en eigen technologie.  
 
Gedetailleerde informatie over felyx is beschikbaar via www.felyx.com  
 
 
KORT PROFIEL DE HOGE DENNEN CAPITAL  
 
De Hoge Dennen Capital is de private equity investeringsmaatschappij van familie De Rijcke. De Hoge Dennen 
Capital investeert in middelgrote Nederlandse ondernemingen met een ambitious management, sterke 
groeiperspectieven, en een jaaromzet tussen de €20m en €150m. De huidige investeringsportefeuille bevat onder 
andere Probo (digitaal print bedrijf dat exclusief aan resellers levert), QWIC (Nederlands e-bike merk) en Picnic 
(online supermarket). 
 
Gedetailleerde informatie over De Hoge Dennen Capital is beschikbaar via www.dehogedennencapital.nl 
 
 
KORT PROFIEL BLACKTRACE MERGERS & ACQUISITIONS 
 
Blacktrace is een onafhankelijke fusie- en overnamespecialist, gespecialiseerd in internationale transacties. 
Blacktrace begeleidt (middel-)grote ondernemingen bij verkoop, aankoop, management buy-out, waardebepaling, 
financiering en exit.  
 

https://felyx.com/
https://www.dehogedennencapital.nl/
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Gedetailleerde informatie over Blacktrace is beschikbaar via www.blacktrace.nl  
 
 
CONTACTGEGEVENS MET BETREKKING TOT DE TRANSACTIE 
 
Blacktrace Mergers & Acquisitions 
Mevr. Wies Cornelius 
Statenlaan 18 
5223 LA ‘s-Hertogenbosch 
Nederland 
T +31 (0) 85 043 11 48 
E wies.cornelius@blacktrace.nl 
 
 

http://www.blacktrace.nl/

