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LUXeXceL Group haalt groeikapitaal op bij
internationale venture capital fondsen
“Uitvinder 3D-printen van optica stelt snellere ontwikkeling en groei van het bedrijf
zeker”
GOES / AMSTERDAM / MÜNCHEN, 14 januari 2014 – LUXeXceL Group, de uitvinder van de
revolutionaire Printoptical Technologie, een 3D-printproces om lenzen en optische producten te
prototypen en te produceren, laat weten dat de Europese investeerders Munich Venture Partners,
ChrysalixSET en Filsa Capital een groeifinancieringsronde in het bedrijf hebben afgesloten. Met
deze investeringen versterkt LUXeXceL zijn wereldwijd leidende positie op het gebied van 3Dprinten van lenzen en optische componenten.
Het gepatenteerde "Printoptical" 3D-printproces is een unieke digitale techniek waarmee functionele optica
kan worden geprint. Aangezien het een één-staps “CAD-to-Optic” proces is waarmee optische gladde
structuren en oppervlakken kunnen worden geprint, is er geen nabewerking nodig. Hierdoor krijgen
optisch-ontwerpspecialisten een grote ontwerpvrijheid. De productontwikkeling wordt aanzienlijk
eenvoudiger omdat het slechts een paar dagen duurt om een prototype te ontwerpen en de optische
producten te vervaardigen en af te leveren. Bovendien maakt het geen groot verschil meer om 1 prototype,
100 monsters of 10.000 eindproducten te vervaardigen. Kostenbesparing en tijdwinst zijn de meerwaarde
van LUXeXceL, zoals het bedrijf nu al in de LED-industrie laat zien.
Het innovatieve en unieke digitale productieproces van LUXeXceL is onlangs onderscheiden met de
Deloitte Fast-50 2013 Most-Disruptive-Technology Award en met de Belgisch/Nederlandse Accenture
Innovation Award 2013.
"We zijn erg blij te kunnen meedelen dat de transactie is afgerond" aldus Richard van de Vrie, oprichter en
bestuursvoorzitter van LUXeXceL. "De kapitaalinjectie zorgt voor groei en ontwikkeling van onze
onderneming. Hierdoor kunnen we meer mogelijkheden bieden aan optisch ontwerpers en producenten
van LED-verlichting. Onze nieuwe partner Munich Ventures Partner is een van de grootste Duitse
investeerders in Clean-Tech en heeft een zeer waardevol netwerk dat nieuwe deuren voor ons kan
openen. Ik ben verheugd dat Filsa Capital in onze onderneming investeert en hun managementervaring ter
beschikking stelt. Met de extra kapitaalsinjectie van Chrysalix SET kunnen we ons business plan goed
uitvoeren”.

Martin Kröner, Managing Partner van Munich Venture Partners: “We hebben in LUXeXceL geïnvesteerd
vanwege hun unieke gepatenteerde proces om optica te printen. We zijn ervan overtuigd dat door
Printoptical technologie in tal van marktsegmenten de manier waarop optica wordt ontwikkeld,
geproduceerd en digitaal opgeslagen, zal veranderen. Het bedrijf richt zich nu op de markt van LEDverlichting. Maar het aantal mogelijkheden groeit snel en we verwachten dan ook dat LUXeXceL
gelijksoortige kansen zal grijpen in andere optische markten. Ons team kijkt ernaar uit om LUXeXceL te
helpen om de productie van optica sneller te digitaliseren”.
Managing Partner van Chrysalix SET, Wouter Jonk: "We zijn als eerste venture capital investeerder in
LUXeXceL gestapt, omdat we ervan overtuigd zijn dat LUXeXceL een wereldspeler zal worden op het
gebied van optica en dat het bedrijf de LED-verlichtingsindustrie sneller zal laten groeien".
Ton Tuijten eigenaar van de Nederlandse investeerder Filsa Capital komt tot de conclusie: "Ik ben
verheugd om samen met Munich Venture Partners en ChrysalixSET in LUXeXceL te investeren en om het
bedrijf te helpen zich snel, efficiënt en professioneel te ontwikkelen."

Over Munich Venture Partners
Munich Venture Partners is een venture capital fonds. De onderneming wordt gerund door senior
managers uit de high tech- en energie-industrie en ervaren venture capital professionals. Als de
belangrijkste partner van het Fraunhofer Instituut, een van ‘s werelds leidende onderzoeksinstituten voor
toegepast onderzoek, investeert Munich Venture Partners in geselecteerde high-tech start-ups die actief
zijn in de milieutechnologie en energiesector.
http://www.munichvp.com
Contactinformatie Munich Venture Partners:
Martin Kröner, Managing Partner
Hansastr. 40
D-80686 München, Germany
T: +49 (0) 89 / 2000 123 - 0
Email: info@munichvp.com

Over Chrysalix SET
Chrysalix SET is het in Amsterdam gevestigde managementbedrijf van SET Fund I en SET Fund II.
Deze onafhankelijke venture capital fondsen focussen zich op het investeren in Europese
technologiebedrijven die zich in een vroege groeifase bevinden en een unieke oplossing bieden met
impact op de vooruitgang van de energiesector als geheel. Deze ondernemingen bieden een technologie,
product of dienst, en/of genieten een competitieve marktpositie met een hoog marktpotentieel.
Tegelijkertijd hebben zij invloed op de wijze waarop energie wordt opgewekt, gedistribueerd (inclusief
opslag) of gebruikt (efficiency) .

De actuele investeringen van Chrysalix SET omvatten, samen met diverse andere ondernemingen,
AlertMe Ltd, General Fusion Ltd, MicroShade A/S, NGenTec Ltd, EnOcean GmbH en Sefaira Ltd.
http://www.chrysalixset.com
Contactinformatie Chrysalix SET:
Rene Savelsberg, Managing Director en CEO
Keizersgracht 756
1017 EZ Amsterdam, The Netherlands
T +31 20 3200 104; M + 31 6 22 938536
Email: renesavelsberg@chrysalixset.com

Over Filsa Capital BV
Filsa Capital investeert op selectieve wijze in jonge, innovatieve en snelgroeiende ondernemingen die
actief zijn in de Cleantech, telecommunicatie, internet en IT sector.
Filsa stelt kapitaal beschikbaar voor groei aan ondernemingen met management dat operationele support
levert en aanbiedt op een “wanneer gewenst basis” aan deze ondernemingen zodat zijn hun potentieel
nationaal en internationaal kunnen uitbuiten.
Filsa Capital gebruikt haar network van informele investeerders en venture partners om haar doelstellingen
te verwezenlijken.
http://www.filsa.com

Over LUXeXceL Group BV
LUXeXceL Group BV is de exclusieve aanbieder van rapid prototyping en fabricagediensten voor optics
door middel van haar gepatenteerde ‘Printoptical Technology’. LUXeXceL is gevestigd in Goes.
Een aanvullende bedrijfsfilm is beschikbaar op: http://www.luxexcel.com/company/corporate-movie/
http://www.luxexcel.com
Contactinformatie LUXeXceL:
Richard van de Vrie, Oprichter en CEO
LUXeXceL Group BV
Amundsenweg 25
T: +31.113.224400
Email: info@luxexcel.com
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