Persbericht

Omzet Ogone groeit met 35,4% naar 16,6 miljard euro
in 2012
De leidinggevende internationale leverancier van betaaldiensten heeft het voorbije jaar een totaal
van 137 miljoen online transacties opgetekend. De omzet die verhandeld werd via Ogone’s
betaalplatform in 76 landen steeg tot 16,6 miljard euro.
Brussel, 24 januari 2013 – Ondanks de economische crisis heeft Ogone in 2012 een omzetgroei van
35,4% weten te realiseren, en verwacht het eenzelfde groei in 2013. Deze belangrijke vooruitgang
schept kansen voor de online markt in het algemeen, voor de toekomst van Ogone en meer specifiek
ook die van zijn 40.000 klanten.
Naast een wereldwijde aanwezigheid met vooral een sterke Pan-Europese focus, versterkt Ogone nu
ook zijn activiteit in de VS en India, en verkent het tevens de beloftevolle nieuwe markten zoals Azië.
Inzake zijn toekomstvisie, plant de leidende e-commerce speler verder te investeren in innovatie en
productontwikkeling om zo zijn oplossingen voor fraudebestrijding en financiële diensten nog te
verrijken. Een van deze toekomstbestendige oplossingen betreft ‘Ogone Collect’, die handelaars
toelaat de populairste lokale en internationale betaalmethoden in verschillende landen en
munteenheden aan te bieden, met slechts één enkel contract. Ogone geeft met zijn oplossingen de
transitie naar mobiele betalingen mee vorm en wil verder bouwen op zijn Europese e-Money licentie.
Met deze licentie is het bedrijf in staat om een white-label oplossing aan te bieden, waarmee o.a.
webwinkeliers, operatoren en banken zelf een mobiele betaaldienst kunnen leveren aan hun klanten.
“Ons succes schuilt in een duidelijke, pragmatische en nauwgezette aanpak die nooit stopte met zich
te concentreren op het gebruiksgemak en de veiligheid van onze klanten”, besluit Peter De Caluwe,
CEO van Ogone. “Dankzij een welomlijnde focus, een permanent groeiend team en de oprichting van
nieuwe filialen in de nieuwe economische regio’s van de wereld, bedeelt Ogone zichzelf een actieve
rol toe in de wereldwijde e-commerce en vormt het een merk dat vertrouwen uitstraalt naar de
handelaars en zijn respectievelijke e-klanten.”
Over Ogone (www.ogone.com):
Ogone Payment Services is een leidinggevende internationale leverancier van betaaldiensten. Wereldwijd
vertrouwen meer dan 40.000 bedrijven uit meer dan 70 landen op Ogone om hun online en mobiele betalingen
te beheren, te innen en te beveiligen. Zo kunnen ze hun business stimuleren, zowel hun binnenlandse als cross
border verkoop uitbreiden en hun conversie verhogen.
Ogone zet zich in om continu nieuwe betaaloplossingen aan te bieden om de toekomstbestendigheid van de
business van zijn klanten te garanderen. Ogone is via beveiligde interfaces verbonden met meer dan 200
verschillende banken en financiële instellingen en kan op die manier meer dan 80 internationale, alternatieve
en prominente lokale betalingsmethodes aanbieden in Europa, Azië, Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en
het Midden-Oosten.

Dankzij de dochteronderneming Tunz.com, beschikt Ogone over een erkende Europese e-money licentie,
waardoor het ‘plug and play’ virtuele portefeuilles kan aanbieden aan zijn handelaars zonder dat die moeten
buitenlandse rekeningen openen of contracten tekenen met derde partijen.
Ogone is een zelfstandige onderneming, met Summit Partners als hoofdaandeelhouder en partner van zijn
managementteam. Het bedrijf is gevestigd in België en heeft ook regionale filialen in België, Nederland,
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, de
Verenigde Staten en India.
Enkele van de vele belangrijke ondernemingen die Ogone voor hun betaalverkeer gebruiken, zijn onder andere
Base, Tui, Thomas Cook, Kinepolis, DHL International, Brussels Airlines, Thalys International, Center Parks,
Mobistar, Proximus, NMBS, AS Adventure, Nationale Loterij en Vente-Exclusive.com.
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