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Agenda voor de Buitengewone Vergadering van 
Aandeelhouders  (‘de BAVA’) van EASE2PAY N.V. (‘de 
Vennootschap’)  

Woensdag 30 mei 2018 om 13.00 uur  

Erasmus Centre for Entrepreneurship 

Rotterdam Science Tower, 12e verdieping  

Marconistraat 16 3029 AK  Rotterdam  

  

Agenda  
1. Opening  
2. Voorstel voor goedkeuring van de overname van MyOrder activiteiten (Stempunt)  
3. Rondvraag  
4. Sluiting  

   

Toelichting op de agenda voor de BAVA van de Vennootschap  
 

Agendapunt 2 (Stempunt)  
Aan de BAVA wordt ter goedkeuring voorgelegd dat de Vennootschap middels haar 
dochtervennootschap Ease2pay B.V. de MyOrder-activiteiten van MyOrder B.V. (een 
dochtervennootschap van Coöperatieve Rabobank U.A.) overneemt. De aankoopprijs van 
deze activiteiten is gemaximeerd op €500.000,-. De Vennootschap wil dit financieren met 
uitgifte van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.  

De Vennootschap neemt 4 medewerkers (waaronder de oprichter, Thomas Brinkman) van 
MyOrder B.V. over en daarnaast de volgende activiteiten: 

 On the GO!-app inclusief kentekentankenfunctie 
 Straatparkeerfunctie in de Rabo Wallet 
 Straatparkeerfunctie in de Drive guide app 
 Straatparkeren- & tankenfunctie in de Texaco Stars app 
 Sidekick loyalty platform 
 Merken MyOrder, On the GO! en Sidekick 

 
MyOrder had met de lancering van de On the GO!-app in oktober 2017 haar focus al volledig 
op mobiliteitsdiensten gelegd. Inmiddels is de On the GO!-app meer dan 50.000 keer 
gedownload. Mobiel tanken heeft sinds 1 oktober 2017 een groei doorgemaakt van meer dan 
150%. Daarnaast worden de MyOrder-mobiliteitsdiensten ook aangeboden in andere apps 
zoals Rabo Wallet, Texaco Stars en Drive guide. In totaal zijn er meer dan 100.000 
geregistreerde accounts op het MyOrder-platform.  
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Door de samenvoeging van de bovengenoemde MyOrder-activiteiten met de Ease2pay-
activiteiten ontstaat er één netwerk van ruim 600 tankstations en 116 steden waar je met één 
app kunt betalen voor zowel brandstof als straatparkeren. De samenwerking met de 
Rabobank inzake de Rabo Wallet blijft behouden. Na afronding van de transactie zal de 
straatparkeerfunctie in de Rabo Wallet van MyOrder B.V. worden voortgezet door Ease2pay 
B.V. 
 


