Persbericht
European Directory Assistance sluit succesvol een
kapitaalverhoging af
Een private investeerder en een groep van risicokapitaal fondsen investeren in
EDA, ter uitbreiding van haar telefooninlichtingendiensten en haar internet
aanwezigheid
Brussel, 25 maart 2008 – European Directory Assistance (kortweg EDA), de eerste alternatieve
aanbieder van telefooninlichtingen in België, sinds eind 2004 bereikbaar via de korte nummers
12-12 (NL) en 13-13 (FR), krijgt een kapitaalinjectie.
Het geld wordt bijeengebracht
risicokapitaalverschaffers.
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Met deze financiële steun wil EDA haar aanbod van telefooninlichtingendiensten verder uitbreiden
in België en in het buitenland, de niche van Engelstalige telefooninlichtingen via 14-14 beter
bedienen, alsook haar internet aanwezigheid via de de websites www.de1212.be en
www.le1313.be verder uitbouwen.
Laurent Baeke, mede oprichter van EDA: “We zijn trots dat de positieve evolutie van ons bedrijf,
waarbij we vorig jaar voor het eerst het jaar met winst konden afsluiten, zich vertaald ziet in het
vertrouwen van onze investeerders. De kapitaalinjectie zal ons toelaten om onze groei in
telefooninlichtingen te versnellen, alsook om ons productengamma uit te breiden met een
sterkere internet aanwezigheid”.
Over EDA
European Directory Assistance NV werd in 2003 opgericht en is met haar dienst 12-12 (twaalf-twaalf),
naast ook 13-13 (treize-treize) voor de Franstalige bellers, de eerste alternatieve
telefooninlichtingendienst in België. De 12-12 is bereikbaar vanaf een vast of een mobiel toestel, elke
dag van de week, de klok rond. De dienst bundelt nationale en internationale inlichtingen, alsook de
diensten Nummer-vindt-Naam, Infobel en Resto.be, alles op eenzelfde nummer. De tele-operatoren
van EDA beschikken over de meest recente technologieën in zake CTI (Computer Telephony
Integration) wat hen een snelle toegang biedt tot een hele waaier van verrijkte databases die
voortdurend worden bijgewerkt. Op die manier wil EDA de gebruikers een kwaliteitsvolle
dienstverlening garanderen. Dankzij EDA kan elke Belgische abonnee via zijn vast of mobiel toestel
voortaan via 12-12 het nummer vinden van een goede buur, een verre vriend, een openbare
instelling, een bedrijf, een vrij beroep enz. of omgekeerd de abonnee vinden horende bij een
telefoonnummer, in België en in het buitenland, en dit alles door één nummer te bellen: 12-12, en ook
door te surfen naar www.de1212.be.
Voor meer informatie: www.de1212.be of laurentbaeke@de1212.be of +32 2 770 68 92.

